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Att ha en bra ekonomi är det allra viktigaste för oss. Med en stark 

ekonomi ökar möjligheten att ytterligare öka kvaliteten i boendet 

och få nöjda hyresgäster och personal. Tidigare mätningar visar att 

vi redan idag får bra betyg. Samtidigt är det viktigt att slå vakt om vår 

goda ekonomi. För att fortsätta utveckla boendet krävs att hyrorna 

följer kostnadsutvecklingen och att vi löpande tar betalt för stan-

dardhöjningar. För oss är det angeläget att vi kan erbjuda hyresrätter 

med olika standard, storlek och geografi skt läge och därmed också 

varierande hyra. Det ger oss möjligheten att fortsätta producera nya 

bostäder och ta ansvar för det vi redan byggt under vår 70-åriga 

tillvaro. Vi har under året bland annat gjort ett omfattande renove-

ringsarbete av Maratonvägen, i en första etapp och omdanat 

Kvibille centrum i nära samråd med ortens allförening. I genomsnitt 

satsar HFAB betydligt mer på underhållet än andra bostadsföretag.

 Vår ambition är att under perioden 2010-2014 producera 500 

bostäder. Ett spännande projekt är kvarteret Borgen på Söder, ett 

riktigt fi nt kajkantsläge. I december fattades beslut om att starta 

detaljplanearbetet som om ett par år kan öppna möjligheter för mer 

än 150 nya hyresrätter. Närmare i tiden ligger produktionsstarten för 

kvarteret Jordmånen. Under året har jurygruppen arbetet med pro-

jektet.  Det har varit bestämt i förväg vad det får kosta i produktions-

kostnad per uthyrningsbar kvadratmeter och jurygruppen har endast 

värderat vilka kvalitéer den kommande nyproduktionen har. Även 

här väntar cirka 150 nya hyresrätter. 

 Under 2011 har HFAB köpt en fastighet vid Centralstationen, en 

affär som kan följas av fl er om fastigheterna är belägna i centrum. 

Samtidigt sålde vi det minsta av våra tre stundetboendet, fastigheten 

Fartyget vid högskolan. 

2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året, 

står bolaget fortsatt på en stabil ekonomisk grund. Under året har vi färdigställt nya attraktiva bostäder –      

varav cirka 50 på Nissastrand i centrala Halmstad och 12 i Simlångsdalen, där vi byggde lägenheter med 

passivhusteknik. Vi har också fl yttat fram våra positioner i det bostadssociala arbetet och med framgång 

prövat många nya projekt för att framförallt bidra till ökad sysselsättning bland våra hyresgäster.

För HFAB är det angeläget att hyresgästerna, våra kunder, ges de 

bästa förutsättningarna att skapa sin egen välfärd, därför engagerar vi 

oss mycket i det bostadssociala arbetet. För oss har det varit naturligt 

att bidra med ökad sysselsättning och därför anställde vi en egen ar-

betsförmedlare som aktivt ska hitta arbetstillfällen. Våra hyresgäster 

har en betydligt lägre sysselsättningsgrad jämfört med andra kom-

muninvånare. Tillsammans med våra leverantörer har ett 20-tal jobb 

skapats under året. I somras anställde vi 100 sommarjobbare, ungdo-

mar mellan 16 och 19 år, som bor hos oss. Båda projekten går vidare 

under 2012 och ger förhoppningsvis fl er hyresgäster jobb framöver.

 Att boendet inte bara är bostaden vet vi sedan länge. Våra hyres-

gäster vill öka kvaliteten på grönytorna i våra områden. Därför har 

HFAB beslutat sig för att satsa 30 miljoner kronor på att göra ute-

miljön ändå bättre genom att anställa en av landets främsta träd-

gårdsmästare, Stefan Mattson. Det ska bli riktigt spännande att se 

hur han gör våra grönytor ändå lite grönare.

 Mångmiljonsatsningen är en del i vårt miljöarbete som ständigt är 

levande i företaget. Samtidigt jobbar vi hårt med att sänka förbruk-

ningen av el, värme och vatten och har kommit långt i det arbetet.

 HFAB har visionen att bli Sveriges bästa bostadsföretag. Det är 

naturligtvis lättare sagt än gjort. För att nå dit krävs personal med 

bred kompetens, vilket vi har i företaget. Personalen är vår största 

tillgång i det arbetet. Tillsammans, med våra hyresgäster, ska vi för-

söka närma oss vår vision. De största utmaningarna ligger alltid fram-

för den som vill fortsätta att utvecklas och det vill HFAB.  

 

Terje Johansson

VD
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verksaMHet

HFAB ägs av Halmstads Rådhus AB (organisationsnummer 

556649-7961). Halmstads Rådhus AB är helägt av Halmstads 

kommun.

 Verksamheten i HFAB består av uthyrning och förvaltning av 

bostäder och lokaler inom Halmstads kommun. HFAB är hyres-

ledande i Halmstads kommun med ca 50 % av hyresrätterna.

aFFärsidÉ

HFAB ska på ett affärsmässigt sätt utveckla och erbjuda ett attrak-

tivt boende i hyresrätt.

vision

HFAB ska vara Sveriges bästa bostadsbolag och det självklara 

valet för alla som vill bo i Halmstad.

HFAB är moderbolag i en koncern med fyra dotterbolag, Nissa-

media AB, KB Gamletull, Gamletull Komplementär AB och Projekt 

Söder i Halmstad AB. 

 Nissamedia är ett vilande bolag, som tidigare bedrivit verksam-

het inom kabel-tv. KB Gamletull har ägt mark vid Nissan i centrala 

Halmstad (i området som idag benämns Nissastrand), men bedri-

ver i princip ingen verksamhet för närvarande. Gamletull Komple-

mentär AB driver parkeringsverksamhet i hyrt garage samt är kom-

plementär i kommanditbolaget. Projekt Söder i Halmstad AB äger 

centralt belägen mark som planläggs för bostadsbyggnation. Inget 

av dotterbolagen har anställd personal. Sedan 2011 äger HFAB 

49,6 % av aktierna i kv Kemisten AB. Bolaget äger attraktiv mark i 

centrala Halmstad som kommer att planläggas för bostadsbygg-

nation i framtiden. 

 Den operativa organisationen, som i sina huvuddrag härstam-

mar ifrån 2008, ska ge ett tydligt resultatansvar och mer kundnära 

arbetssätt. Basen i organisationen är fyra distrikt. Tre av distrikten 

är rena bostadsdistrikt medan det fjärde, förutom bostäder utan-

för tätort, även ansvarar för kommersiella lokaler, serviceboende 

och studentbostäder. Distrikten ansvarar för såväl löpande förvalt-

ning som långsiktigt underhåll av sina respektive fastigheter.

 Distriktens arbete stöds av fyra stödfunktioner: Affärsutveck-

ling – Kommunikation, Boinfl ytande, Fastighetsutveckling och 

Administrativa avdelningen. Affärsutveckling – Kommunikation 

styrelsen och verkställande direktören för Halmstads Fastighets aB (HFaB), 

organisationsnummer 556041-1786, avger härmed årsredovisning för år 2011, 

bolagets sjuttionde verksamhetsår.

förvaltnIngsBerättelse
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ansvarar för varumärke, marknadsföring, kvalitet samt för uthyr-

ningsverksamheten. Boinfl ytande ska fokusera på hyresgästernas 

infl ytande i sitt boende. Fastighetsutveckling hanterar nyproduk-

tion, upphandling samt spetskompetens inom bl a områdena 

energi, VVS och miljö. Administrativa avdelningen ansvarar för 

ekonomiadministration, fi nansiering, IT, personal samt gemensam 

administrativ service. 

organisation 

Operativ organisation Halmstads Fastighets AB

VD

Stödfunktioner

Distrikt
VästÖst

Distrikt
Mitt

Distrikt
NordÖst

Distrikt Lokaler 
Tätorter

Bolagsstyrning

Styrelsens sju politiskt valda ledamöter utses av kommunfullmäk-

tige och väljs endast formellt av bolagsstämman. Personalen 

representeras av två icke fullvärdiga styrelsemedlemmar som 

deltar på mötena med rätt att yttra sig. 

 Styrelsen har under året haft 6 ordinarie (varav ett konstitueran-

de) samt 2 extra styrelsemöten. Utöver att hantera uppgifter i linje 

med aktiebolagslagens krav, har styrelsen arbetat med bolagets 

långsiktiga utveckling. 

Styrelsen har formulerat och beslutat ett antal konkreta mål inom 

följande delområden:

• stark ekonomi

• Nöjd hyresgäst

• Nöjd personal

• investering och underhållsnivå på befi ntligt bestånd

• Nyproduktion

• Miljö och hållbarhet

• deltagande i stadsutvecklingen

Under året har styrelsen följt uppsatta mål. 

Styrelsen beslutar om övergripande policys som ska vara vägle-

dande för arbetet i bolaget. För närvarande fi nns policys för:

• ekonomi och fi nans

• information och kommunikation

• it/is

• Kvalitet

• Marknad

• Miljö

• personal

Bolaget ska bidra till Halmstads kommuns övergripande vision. 

Denna uttrycks som att Halmstad år 2020 ska vara eller sträva mot 

att vara:

Hemstaden

”Vi är kommunen där människor möts 

– med trygghet, respekt och kärlek”

kunskapsstaden

”Vi bygger en stad där människor växer 

– genom utbildning, företagsamhet och nytänkande”

Upplevelsestaden

”Vi skapar en atmosfär som ger livslust 

– genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet”

I ägardirektivet som är beslutat av kommunfullmäktige och anta-

get av årsstämman, framgår bl a att HFAB:s marknadsandel av 

kommunens hyresrätter ska vara i spannet 50 – 65 %. Vidare har 

bolaget rätt att på affärsmässiga grunder fatta beslut om smärre 

försäljningar av lägenheter. önskemål om att ombilda till bostads-

rätt ska prövas i positiv anda. Ombildning bör medges i områden 

med låg andel bostadsrätter/egna hem men inte i citynära lägen. 

Villkoren ska vara marknadsmässiga. Avkastningskravet är uttryckt 

som att bolaget ska sträva efter en avkastning på totalt kapital på 

minst 4 % under en given treårsperiod. 

 Eftersom HFAB indirekt ägs av en kommun, följer bolaget lagen 

om offentlig upphandling (lOU) och tillämpar offentlighetsprincipen.

organisationstillHÖrigHet

Bolaget är anslutet till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisa-

tion (Fastigo), Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag (SABO), Hus-

byggnadsvaror upa och Skånehem.
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Halmstad har ett attraktivt läge mitt i västkustregionen och uppfattas som en 

mycket bra bostadsort. närhet till natur och sköna stränder, god kommersiell och 

offentlig service och ett rikt utbud av upplevelser och arrangemang ger en kombi-

nation som tilltalar en stor grupp människor. trenden är att allt fl er väljer boplats 

efter boendets kvaliteter även om det blir lite längre till arbetet. denna trend ser 

ut att hålla i sig med följd att arbetsregionen vidgas och pendlingen ökar både i 

antal och i längd. 

Jämfört med andra kommuner i samma storleksklass uppvisar 

Halmstad en mycket bra tillväxt avseende såväl befolkning som 

lönesumma och hushållsförmögenheter. 

 Befolkningen i Halmstads kommun ökar stadigt och uppgick 

per 2011-09-30 till 92 193 en ökning med 334 personer sedan 

2010-12-31. årets folkökning baseras främst på ett positivt fl ytt-

netto och ett starkt positivt födelsenetto. 

 Halmstads goda infrastrukturella förutsättningar bidrar till en 

gynnsam utveckling. Ett antal transportintensiva företag har 

etablerat sig och näringslivet är tämligen varierat.  

 Högskolan i Halmstad har stor betydelse för stadens och regio-

nens utveckling. Antalet helårsstudenter har minskat och uppgick 

under året till ca 5 700 st, antalet studenter till ca 10 500 st. 

Nedgången hänger ihop med de minskande årskullarna och hög-

skolan kommer att minska sitt utbud av program och kurser 

kommande år.

 Försvarsmakten är en viktig aktör i kommunen, inte minst som 

arbetsgivare. För närvarande förefaller förutsättningarna för en 

fortsatt verksamhet i Halmstad stabila.

 Den formella regiontillhörigheten är fr o m. 2011 löst genom att 

Halland då bildar en egen regionkommun med Halmstad som 

administrativt centrum.

*Per 2011-09-30
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eFterFrågan

Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög. Den genomsnittliga 

sökandetiden för de som fi ck lägenhet (exkl studentlägenheter) 

uppgick under året till 5,7 (4,8) år. I centrala Halmstad var söktiden 

i snitt 12,8 (9,7) år.

 I takt med att allt fl er bostadsrätter byggs i Halmstad skärps 

konkurrensen mellan hyresrätt och bostadsrätt. Konkurrensen är 

särskilt stark om generationen + 55 år och äldre utan hemma-

varande barn.

 I början av varje år genomför Boverket i samarbete med läns-

styrelserna en enkät till kommunerna om läget på bostadsmarkna-

den. Här efterfrågas bl a kommunernas övergripande bedömning 

om huruvida det råder brist, balans eller överskott på bostäder i 

kommunen som helhet, på centralorten alternativt i innerstaden 

samt i övriga kommundelar. För Halmstads del visade utfallet för 

2011 i princip samma bild som föregående års mätning, d v s att 

det råder brist på bostäder i centralorten medan situationen utan-

för densamma är i balans. Bedömningen för Halmstads del är att 

det totalt sett råder brist på alla typer av bostäder men framförallt 

på mindre hyresbostäder.

 Trots bristsituationen i centralorten har det varit svårt att sälja 

nyproducerade bostadsrätter under året, som en följd av konjunk-

turläget. Nyproduktionen i Halmstad har under 2011 ökat märk-

bart jämfört med föregående år. 

 Under 2011 har efterfrågan på lokaler varit god. Vid årsskiftet 

2011/2012 uppgår vakansgraden till 2,3 % motsvarande ca 

1 044 kvm. 

UtHyrning 

Den ekonomiska uthyrningsgraden (hyresintäkter i % av hyresvär-

det) uppgick för bostäder till 99,6 % (99, 6). Vid årsskiftet fanns 8 

(13) uthyrningsbara lägenheter som var vakanta och saknade 

framtida avtal. 

 Antalet fl yttar under året uppgick till 1 783 (1 900), varav 380 

(371) gällde studentlägenheter. Detta ger en total avfl yttning på 

18,2 % (19,5). Flyttfrekvensen i vanliga lägenheter (exkl student-/

servicelägenheter) var 15,3 % (16,9). De olika förvaltningsområ-

dena uppvisar varierande siffror. Högst fl yttfrekvens av de större 

förvaltningsområdena hade Oskarström med 21,1 % (2010 Oskar-

ström 24,4 %), lägst hade Frennarp med 12,2 % (2010 Frennarp 

11,5 %). Studentlägenheterna har likt tidigare år en mycket hög 

omsättning med 54,2 % (52,7). Vid årets slut fanns lediga kom-

mersiella lokaler med en sammanlagd yta på 1 044 m2 (1 207). 

Hyror

Det totala hyresvärdet på kallhyror och uppvärmningsintäkter, 

uppgick på årsbasis till 640,1 Mkr (619,7). Av denna summa förde-

las 577,4 Mkr (558,7) på bostäder och 62,7 Mkr (61,0) på lokaler 

och garage. Den genomsnittliga varmhyran i bostäderna låg vid 

årets utgång på ca 937 kr/m2 (907).

 2011 års hyreshöjning blev 2,5 % (2,5). året var det tredje och 

sista i en treårig hyresöverenskommelse. För 2012 är hyreshöjning-

en avtalad till 1,78 % i snitt men varierar mellan 0,5 till 5 % 

beroende på geografi skt läge. 

F ö R V A l T N I N G S B E R ä T T E l S E

*Per 2011-09-30
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Marknadsaktiviteter

HFAB bedriver sedan flera år ett mycket aktivt samarbete med  

olika idrotts- och andra ideella föreningar. Samarbetet syftar till 

ömsesidig nytta; föreningen får ett ekonomiskt bidrag och svarar 

med motprestationer, primärt i form av aktiviteter för hyresgäster, 

barn och ungdomar i Halmstad. På det sättet stimuleras en me-

ningsfull fritidssysselsättning samtidigt som bolagets varumärke 

utvecklas positivt.

 Andra större aktiviteter genomfördes i samband med evene-

manget Tall Ships Races, där HFAB under två seglatser bjöd med 

210 hyresgäster. Kommunens stora sommarevenemang 2011 lock-

ade totalt ca 400 000 besökare. Aktiviteter för såväl stora som små 

lockade 3 000 besökare till sommarens folkfest på Andersberg. 

årets Andersbergsfestival blev en riktig succé, med Petter och Andra 

Generationen som dragplåster.

 400 av HFAB:s hyresgäster fick möjligheten att se lustspelet 

änkeman Jarl på Halmstad Slottsgård i början på sommaren.

 Under året har 12 st nya hyresgäster fått flytta in i nyproduce-

rade lägenheter i Simlångsdalen.

Andersbergsfestivalen
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hyresgäster

Unga och gamla väljer i större utsträckning än andra åldersgrupper att bo i hyresrätt. 

 Hyresrättens servicekoncept är väl avpassat för ungdomars rörlighet och ger äldre ett 

bekymmersfritt boende. andelen personer i åldern 20 – 44 år är högre ibland hyresgästerna 

än i det totala befolkningsgenomsnittet. Övriga åldersgrupper är underrepresenterade. 

denna bild är inte unik för Halmstad. 

Utbudet av hyresrätter svarar inte upp mot den efterfrågan som 

finns från underrepresenterade grupper. Marknära boende i villa-

liknande miljöer, som ofta efterfrågas av t ex barnfamiljer, finns 

exempelvis bara i begränsad omfattning som hyresrätt. För att 

möta efterfrågan på marknära boende har HFAB ett uppsatt mål 

att producera ca 50 st småhus till 2014.

 HFAB:s hyresgäster har i genomsnitt en något sämre ekonomisk 

situation än snittet för kommunen. En förklaring till detta är att 

familjerna är mindre. I varje lägenhet bor i genomsnitt 1,7 perso-

ner, vilket innebär att många hushåll bara består av en person – 

och därmed en inkomst. Ytterligare förklaringar är att andelen 

förvärvsarbetande är lägre i HFAB:s bestånd, 57 % jämfört med 

kommunen som helhet 75 %. 

nÖjd kUnd index (nki)

Nöjd Kund Index mäts för att säkerställa ett kundorienterat arbets-

sätt. Undersökningsmodellen som tillämpas är SCB:s modell med 

Nöjd-Förvaltnings-Kvalitets-Index (NFKI). Mätningarna är ett vik-

tigt underlag i arbetet med att ytterligare höja hyresgästnöjdheten. 

 Nästan hälften av HFAB:s hyresgäster – slumpvis utvalda – fick 

under april och maj månad 2011 möjlighet att tycka till om sitt 

boende. Svarsfrekvensen blev 58 % motsvarande 2 323 hyresgäs-

ter. Resultatet av kundundersökning 2011 är ett Nöjd-Förvaltnings-

Kvalitets-Index (NFKI) om 65 på en hundragradig skala, en ökning 

med +1 jämfört med undersökningen 2009. Nöjd-Boende-Index 

(NBI) fick betyget 64 vilket är en ökning med +2 jämfört med 2009.

HFAB har under de senaste åren arbetat med ett ökat fokus på 

kundservice, trygghet och säkerhet bl. a. genom att införa ett  

system med egna husvärdar ute i bostadsområdena och installa-

tion av  kodlås på ytterdörrarna i flera områden. Dessa faktorer är 

också de som betygsmässigt ökat mest jämfört med kundunder-

sökning 2009.

SCB: undersökningsmodell ger HFAB möjlighet att jämföra sig med 

andra fastighetsägare. I samarbete med Hyresgästföreningen  

genomfördes två omfattande undersökningar bland hyresgäster i 

Skåne och Västra Sverige under hösten 2009. I jämförelse med  

bl a de allmännyttiga bolagen i Göteborg, Helsingborg och laholm 

har HFAB mer nöjda hyresgäster. Hyresgästföreningen kommer 

troligen att göra motsvarande undersökning 2012/2013. 

Faktorer 2011 2009 skillnad

Renhållning av fastigheten 63 61 +2

Gemensamma utrymmen 62 60 +2 

Tvättstugan 72 71 +1

lägenhetens standard 58 58  0

Reparation och underhåll av lägenhet 58 59 -1

Service och tillgänglighet 71 68 +3

Utomhusmiljö 64 67 -3

Reparation och underhåll av fastigheten 64 63 +1

Trygghet och säkerhet 64 60 +4
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     Marknadens direktavkastningskrav 
     ( % ) i hAlMstAd ( bostäder ), Vid respeKtiVe års slut 
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fastIghetsMarknaden

den svenska fastighetsmarknaden präglades inför årsskiftet 2010/2011 av optimism. det fanns 

en stor förväntan om en positiv utveckling av såväl värde- som hyresutveckling. detta har 

också infriats under året men kanske inte till den grad som många på marknaden hade väntat 

sig. Bostadsinvesteringarna har växt snabbt 2010 – 2011. Både investeringarna  i nybyggnatio-

ner och i ombyggnationer har ökat kraftigt. i slutet av 2011 och i början av 2012 förväntas dock 

bostadsbyggandet dämpas.

På fastighetsmarknaden klassifi ceras fastigheternas attraktivitet 

beroende på geografi sk belägenhet. De mest attraktiva fastig-

heterna ligger i så kallade A-lägen. 

 Som framgår av tabellen har marknadens direktavkastnings-

krav för bostäder sjunkit för andra året i rad.  

 Direktavkastningskravet defi nieras som driftnetto i förhållande 

till marknadsvärde, d v s i princip hyresintäkter med avdrag för 

drift- och underhållskostnader i förhållande till värdet. När 

direktavkastningskravet ökar sjunker värdet på fastigheten vid 

oförändrade eller ökade driftnetton. Detta därför att en köpare vill 

ha högre avkastning på sin investering och därför är villig att 

betala mindre.

 2011 2010 2009 2008 2007     

a-läge 4,00–5,00 4,50–5,50 4,75–6,00 4,75–6,00 4,25–5,25  

B-läge 4,75–5,75 5,25–6,00 5,50–6,50 5,50–6,50 4,50–5,50  

C-läge 5,75–6,75 6,50–7,25 6,75–7,75 6,75–7,75 6,25–7,25   

d-läge 6,50–7,50 7,00–8,00 7,25–8,25 7,25–8,25 6,50–7,50

    
[Källa ovanstående: www.datscha.com Forum]
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Bostadsmarknaden i Halmstad präglas av en stor andel mindre 

hyresvärdar. En stor aktör på marknaden i Halmstad är Apartment 

Bostad Väst AB (Apartment) som äger och förvaltar ca 1 000  

lägenheter. Under 2011 har Apartment sålt tolv äldreboende-

fastigheter med ca 550 lägenheter i Halmstad till Dombron som 

ägs av Fjärde AP-fonden och AMF Fastigheter. 

 Efterfrågan på kommersiella lokaler har succesivt minskat under 

2011. Statistik från Objektvision, som visar våra lokalannonser, visar 

att intresset minskar. Fortfarande är dock efterfrågan på mindre 

butikslokaler i bra lägen god. Vikande världsmarknad påverkar även 

lokalmarknaden i Halmstad vilket kan leda till en ökad vakansgrad.

Peab har under året påbörjat produktion av ett hus på Anderberg 

som innefattar 32 lägenheter, planerad inflyttning våren 2012. Vid 

lilla torg i centrala Halmstad har Fastighetsstaden byggt 70 st  

lägenheter. Utbyggnad i centrala Halmstad sker även på Söder där 

såväl hyres- som bostadsrätter byggs och på Nissastrand. Andra 

områden som planeras och är under utbyggnad är Ranagård i 

Halmstads västra delar och Sofieberg norr om staden.

 2011 2010 2009 2008 2007     

a-läge 4,00–5,00 4,50–5,50 4,75–6,00 4,75–6,00 4,25–5,25  

B-läge 4,75–5,75 5,25–6,00 5,50–6,50 5,50–6,50 4,50–5,50  

C-läge 5,75–6,75 6,50–7,25 6,75–7,75 6,75–7,75 6,25–7,25   

d-läge 6,50–7,50 7,00–8,00 7,25–8,25 7,25–8,25 6,50–7,50

    
[Källa ovanstående: www.datscha.com Forum]

Kv Järneken på Nissastrand
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våra fastIgheter
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antalet bostadslägenheter i HFaB:s bestånd uppgick den 31 december 2011 till 9 800 st. 

(9 735), omfattande en total yta om 635 381m2 (630 321). 

 antalet kommersiella lokaler uppgick vid årets slut till 175 st (176) fördelat på 49 779m2 

(50 286). Övriga lokaler fanns till ett   antal av 158 st (133) med en yta på 9 534 m2 (8 746).

totAlt plANerAt uNderhåll 
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rum och kök. Alternativet till byte av avloppsstammarna är att laga 

stammarna genom att påföra en ny ytbeläggning inuti röret, 

s k relining, vilket har utförts i något projekt.

UnderHåll

Fastighetsbeståndet representerar betydande ekonomiska värden. 

För att dessa värden ska utvecklas positivt, måste underhållet 

långtidsplaneras. Därför är det också av stor vikt att det skapas 

resurser att underhålla och reinvestera i det befi ntliga beståndet.  

 Bolaget använder begreppet planerat underhåll vilket omfattar 

åtgärder som planerats i innevarande eller kommande års under-

hållsplan. Kostnaden för planerat underhåll uppgick under 2011 

till 94,3 Mkr (89,2). I kostnaden inkluderas underhållsandelen i 

förnyelseprojekt.

de enskilt största projekten under året var:

Fasad- och takrenovering Vallås 11,5 Mkr

Förnyelse av Maratonvägen 8,3 Mkr

Fönsterbyte lönnen 3,9 Mkr

Passersystem linehed  2,5 Mkr

Passersystem Andersberg Hjässan 2 låg 2,1 Mkr

Balkong och fasadrenovering Klackerup 2,0 Mkr

Fastigheternas åldersstruktur medför att många av husen börjar 

närma sig den tid då behov av underhåll kan förväntas på vatten- 

och avloppssystemen. Utbyt e av avloppssystem bör, som följd av 

åtgärdernas omfattning, samplaneras med andra åtgärder i bad-
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På Vallåsområdet, som byggdes under 1960- och 1970-talen, ut-

förs takrenovering då befi ntlig takbeläggning av eternit spricker 

med efterföljande vatteninträngning som följd. Sedan 2009 an-

vänds en förenklad metod för att renovera taken som alternativ till 

att byta dem, vilket skulle medfört omfattande kostnader framö-

ver. Under 2011 har metoden använts för att renovera ytterligare 

tak på Vallås och arbetet kommer att fortsätta under 2012.

Förutom det planerade underhållet används rubriceringen övrigt 

underhåll. Huvudsakligen är detta av två typer:

• Hyresgäststyrt genom tillval och bonusfond. 

• Löpande underhåll – t ex om det visar sig vara mest optimalt 

   att företa en underhållsåtgärd som alternativ till reparation 

   (d v s byt ut i stället för ”lappa och laga”).

Bonusfonden, som infördes 2007, innebär en fondliknande modell 

där det skapas hyresgästknutna medel för underhåll. Vid infl ytt-

ning ges hyresgästen en grundpoäng och därefter genererar bo-

endet ytterligare poäng som kan användas i nuvarande eller annat 

boende hos HFAB. Hyresgästen tar med sig sitt plussaldo vid fl ytt 

inom beståndet. Vid avfl yttning återvinns fonden till bolaget. 

Bonusfonden upplevs som mycket positiv av hyresgästerna.

Resultatmässigt kostnadsförs fondåtgärder i takt med att de nytt-

jas. Hyresgästens tillgodohavande i fonden bokas enbart upp i 

kundreskontran och skuldförs därmed inte. Utgående saldo i fon-

den motsvarar underhållsåtgärder som, på hyresgästens initiativ, 

kan komma att belasta resultatet framåt. Under året kostnadsför-

des fondåtgärder motsvarande 20,6 Mkr (24,8). Utgående saldo 

uppgick till 119,4 Mkr (98,8).

Simlångsdalen
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FÖrnyelse oCH stadsdelsUtveCkling

Förnyelsen av bostadsområdet kring Maratonvägen, fastigheterna 

Husaren och Hästen, som inleddes under 2009 har fortsatt under 

2011 med renovering av det sista huset inom kvarteret Hästen. De 

åtgärder som genomförts är upprustning av trapphus och utrym-

men i markvåningar, byte av fönster, tilläggsisolering av yttertak, 

modernisering av tvättutrustning, installation av ny ventilation 

med mekanisk till- och frånluft samt utvidgning och inglasning av 

balkongerna. Alla åtgärder genomfördes under kvarboende. Ett 

stort yttre miljöprojekt har genomförts inom kvarteret Hästen. 

Målet har varit att skapa mera växtlighet, fler gräsytor och gemen-

samma mötesplatser samt bättre belysning.  

 I kvarteret Husaren i den norra delen av området har förnyelse-

åtgärder också påbörjats, vilka kommer att fortsätta under 2012. 

Planprogrammet för Västra Gustavsfält innehåller förslag till förny-

else/nya aktiviteter för det centrala parkstråket, möjliga lägen för 

förtätning med ny bebyggelse samt åtgärder för Maratonvägen.  

I planprogrammet har klarlagts vitala förutsättningar för stadsut-

vecklingen och programmet kommer att ligga till grund för kom-

mande detaljplaner. 

 Under hösten 2010 påbörjades arbetet med förnyelse av Kvibille 

Centrum, som byggdes 1970 och består av tre byggnader. I slutet av 

2010 fick arbetet avbrytas på grund av den tidiga vintern. Våren 

2011 återupptogs arbetet och färdigställdes. Resultatet har blivit en 

öppnare utemiljö med nya gräsytor, sittplatser och planteringar 

samt ny plattläggning och belysning. Till Kvibille centrums fräschör 

bidrar även balkongräcken i glas till lägenheterna, ett skärmtak 

framför pizzerian, ny fasadbeklädnad på panncentralbyggnaden 

samt utvändig målning av såväl fönster som putsfasader.

 Förnyelsen av området Vårhem på Rotorp har under året pro-

jekterats och i slutet av året beslutades att genomföra ett projekt 

avseende yttre underhåll av två fastigheter samt ett projekt avse-

ende inre underhåll av tre fastigheter. Planerad byggstart under 

början av 2012.

oMBildning

Styrelsen har fastslagit riktlinjer om villkoren för ombildning av bo-

lagets hyresrätter till bostadsrätter. Enligt dessa riktlinjer är fastig-

heter belägna i centrum eller centrumnära lägen inte aktuella för 

ombildning. Det samma gäller fastigheter där följden blir att det 

kommer att saknas, eller finnas väldigt få, hyresrätter i området 

efter en ombildning. En ytterligare restriktion infördes under 

2009; fastigheter klassade som småhus ska normalt sett inte kun-

na ombildas. Detta eftersom segmentet är underrepresenterat  

i beståndet.

Köp AV fAstigheter

I slutet av 2010 tecknade HFAB avtal om att förvärva andel i fastig-

heten Halmstad Kemisten 2, i Halmstads kommun och i början av 

2011 genomfördes affären som en bolagsaffär.  HFAB äger 49,6 

%, Fastighets AB Tornet 25,2 % samt nuvarande ägaren, familjen 

lundgren, 25,2 %. Delägarnas avsikt är att verka för att det för 

fastigheten antas en ny detaljplan som möjliggör bostadsbyggna-

tion på fastigheten.

NyproduKtioN

Under sommaren 2010 påbörjades nybyggnation av 12 st lägenhe-

ter i Simlångsdalen. Varje hus innehåller 4 lägenheter där två st 3 

rum och kök ligger i övre planet och två st lägenheter om 2 rum 

och kök ligger i souterrängplan. De nya byggnadernas utseende 

har anpassats till de parhus som byggdes i början av 90-talet, dvs 

röda hus med vita knutar. Husen är uppförda med passivhustek-

nik, dessutom har taken försetts med solfångare för produktion av 

varmvatten. Inflyttning i samtliga 12 lägenheter skedde 1 mars 

2011.

 Under hösten har 51 lägenheter färdigställts i kvarteret Järne-

ken på Nissastrand i centrala Halmstad. Nybyggnationen består av 

två hus, en länga med två trappuppgångar samt ett punkthus. 

lägenhetsstorlekarna är från 2 rum och kök på 60 m2 till 4 rum 

och kök på 112 m2. Samtliga lägenheter har individuell mätning av 

varmvattenförbrukning. I varmhyran ingår en förväntad normal-

förbrukning av varmvatten. Förbrukar hyresgästen mer eller min-

dre korrigeras detta på nästkommande hyra.

 I slutet av året påbörjades nybyggnation av bostäder för äldre 

70+ i åled och Oskarström. I åled kommer gamla biblioteket att 

rivas och bebyggas med 6 lägenheter. I Oskarström har mark  

förvärvats av kommunen för att bygga 5 lägenheter. Inflyttning 

beräknas ske under hösten 2012.

 Arbetet med detaljplan för produktion av bostäder i kv Borgen 

på Söder aktualiserades i slutet av förra året då kommunstyrelsens 

samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge samhällsbyggnadskon-

toret i uppdrag att i detaljplan pröva bostads- och kontorsändamål 

för bl a kv Borgen 4. I kvarteret vill HFAB skapa attraktiva hyreslä-

genheter i centralt läge. För att få alternativ till utformning av bo-

stadskvarteret belyst samt förslag till underlag för ny detaljplan, 

avser HFAB att genomföra en arkitekttävling – s k parallella upp-

drag – under våren 2012. 

 Arbetet med kvarteret Jordmånen på Nissastrand, som planeras 

bebyggas med ca 150 lägenheter, har fortsatt under 2011. Vår för-

hoppning är att kunna presentera ett förslag under början av 2012.

investeringar

Under året har 109,2 Mkr (156,4) investerats i fastigheter inklusive 

pågående arbeten. Detta är en relativt hög nivå för bolaget. Totalt 

inklusive inventarier och verktyg, uppgick investeringarna till 110,2 

Mkr (158,1).

 De största enskilda investeringsutgifterna var nyproduktion-

erna Järneken och Simlångsdalen samt investeringsdelen i förny-
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elsen av beståndet vid Maratonvägen. Tillsammans stod dessa 

projekt för ungefär 60 % av investeringarna. Nyproduktion i 

Oskarström och åled samt förnyelsen på Maratonvägen och 

Vårhem kommer att generera omfattande utgifter under 2012.

FastigHeternas värde

Fastigheterna har värderats i egen regi med stöd av den modell 

som fi nns i applikationen Datscha. Värderingsmodellen är allmänt 

vedertagen på fastighetsmarknaden. Det förväntade kassafl ödet 

under kommande tio år samt det beräknade restvärdet för år elva 

nuvärdesberäknas och ger därmed en bedömning av det aktuella 

värdet.

 I kassafl ödet ingår hyror minskade med hyresbortfall, fastig-

hetsskatt, drift och underhåll. Intäkter och kostnader räknas upp 

med ett infl ationsantagande under kalkylperioden. Restvärdet år 

elva motsvarar ett teoretiskt marknadsvärde vid denna tidpunkt. 

 HFAB:s faktiska hyresnivåer har lagts in i modellen medan 

marknadsmässig schablon har tillämpats på driftkostnaderna. Att 

de schablonmässiga driftkostnaderna är lägre än de faktiska för-

klaras bl a av ambitionerna gällande nöjd kund samt bostads-

sociala insatser.

 En fastighets värde utgörs av summan av de nuvärdesberäk-

nade årliga driftnettona samt restvärdet. Vid värderingen har 

marknadens direktavkastningskrav varit basen för beräkning av 

såväl restvärde som nuvärdesberäkningar.

Enligt Forum Fastighetsekonomi gäller följande syn på Halmstads 

bostadsmarknad: 

• A-läge; utgörs av vissa centralt belägna områden. 

• B-läge; övriga centralt belägna områden samt stora delar av 

 väster i Halmstads tätort.

• C-läge; övriga tätorten, exklusive Andersberg och Vallås, 

 samt resten av kommunen. 

• D-läge; Andersberg och Vallås

Vår bedömning är att marknaden kommer att omvärdera vissa 

områden som i dagsläget värderas som B-läge till A-läge, exempel-

vis landfästet som gränsar till Nissastrand samt områden öster om 

järnvägen i centrala Halmstad. Vidare tror vi att Andersberg kom-

mer att omvärderas till C-läge. Detta kommer att återspegla sig i 

vår strategi för hyrsättningen framöver.

Fastigheternas bedömda marknadsvärde uppgick vid årets slut till 

5 996 Mkr (5 457). Detta värde överstiger bokfört värde med 

3 468 Mkr (3 014), vilket innebär att det fi nns betydande över-

värden i portföljen. Nyproducerade fastigheter (byggår 2010 och 

2011) värderas med anskaffningsvärde som grund.
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hållBar utvecklIng
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omsorg om miljön är av stor vikt för HFaB. därför bedrivs ett systematiskt arbete för hållbar 

utveckling som ett led i bolagets strategiska arbete. system med mål och uppföljning är viktiga 

för kontinuerlig utveckling och ständiga förbättringar.

MilJö- oCh hållbArhetspoliCy

• Verksamheten i Halmstads Fastighets AB ska präglas av ett  
 starkt miljötänkande och ständiga förbättringar.

•  HFAB ska bygga och förvalta fastigheter med sund inomhus 
 miljö och kretsloppstänkande.

•  HFAB ska sträva efter att följa tillämplig miljölagstiftning 
 med god marginal.

•  För att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling arbetar  
 HFAB med att minska sin miljöpåverkan. 

Mål FÖr energi oCH vatten i HFaB FraM till 2020

Bolagets övergripande miljömål vad avser energi är uttryckt som:

•  Energianvändningen inom HFAB ska ytterligare optimeras  
 samtidigt som inneklimatet förbättras. Användningen av förny-
 bara, miljöanpassade och lokala energikällor ska eftersträvas.

nedbrutet innebär detta att:

•  Energiförbrukningen för uppvärmning av fastighetsbeståndet  
 ska minska med 20 % räknat från 2007 års nivå på 113 kWh/ 
 m2 A-temp till en nivå år 2020 på 90 kWh/m2 A-temp.

•  Vattenförbrukningen i fastighetsbeståndet ska till år 2020  
 minska med 10 % jämfört med 2007 års nivå – dvs. 
 från 1 420 l/m2 BOA / lOA till 1 280 l/m2 BOA / lOA.

•  Fastighetselförbrukningen i fastighetsbeståndet ska till år 2020
  minska med 10% från  2007 års nivå på 15 kWh/m2 A-temp 
 till en nivå på 13,5 kWh/m2 A-temp.

likt all annan aktivitet som bolaget företar måste även åtgärder för att 

främja miljön anses lönsamma inom ramen för ekonomiska kalkyler.

eNergibehoVet för uppVärMNiNg

2011 var ett varmt år vilket har inneburit en låg värmeförbrukning. 

Energi som går till uppvärmning av HFAB:s fastigheter, inom Halm-

stads tätort, utgörs till största del av fjärrvärme. Fastigheter utan-

för Halmstad tätort värms upp med pellets, biogas och ett fåtal 

med direktel. Den faktiska förbrukningen minskade till 100,0 

kWh/m2 (121). Med hänsyn tagen till graddagskorrigering ökade 

värmeförbrukningen till 111,0 kWh/m2 (107,0). 2011 känneteck-

nades dock av ett par väldigt avvikande månader vädermässigt, 

vilket kan få genomslag i graddagskorrigeringsmetoden. Vi kom-

mer avvakta resultatet för 2012 innan vi värderar detta.
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vattenFÖrBrUkning

Samtliga HFAB:s lägenheter är försedda med vattenspar-

utrustning. Under året har tvågreppsblandare bytts mot engrepps-

blandare i några områden. Individuell mätning och debitering av 

varmvatten har installerats i 2 nyproduktioner vilket även påverkar 

kallvattenförbrukningen. Vattenförbrukningen 2011 uppgick till 

1 404 l/m2 BOA/lOA. 

FastigHetsel

HFAB köper från och med 2009 grön el, ursprungsmärkt vatten-

kraft, i hela beståndet. Fastighetselförbrukningen under året var 

13,8 kWh/m2 A-temp. Förbrukningen av fastighetsel 2011 har 

minskat med 9,0 % jämfört med år 2007. Distrikten har börjat 

fokusera alltmer på eleffektivisering vilket gett resultat. Det fi nns 

en betydande och angelägen sparpotential genom fortsatt 

eleffektivisering av inre och yttre belysning, tvättstugor samt byte 

till mer eleffektiva fl äktar och pumpar. 
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BostadssoCialt arBete

HFAB:s sociala bostadsarbete bygger i huvudsak på tre olika  

grenar: stadsdelsutveckling, internt stöd och specialistkompetens 

inom socialt arbete samt systematiskt störningsarbete.

 Den bostadssociala gruppens arbete är inriktat på olika typer av 

aktiviteter, nätverksbyggande och metodutveckling för att öka  

hyresgästernas känsla av trivsel, trygghet och inflytande i sitt  

boende, ett arbete som bedrivs över hela beståndet. Arbetet  

bedrivs på individ-, grupp- och företeelsenivå.

 Delar av den bostadssociala gruppen är placerad på Medbor-

garservice på Andersberg. Medborgarservice är en gemensam 

satsning där flera olika aktörer har gått samman för att erbjuda 

invånarna på Andersberg ett brett utbud av information, vägled-

ning, service och aktiviteter där Kulturförvaltningen har det  

samordnande ansvaret. Arbetet inom ramen för lokala utveck-

lingsavtalet (lUA) som leds och samordnas av HFAB utgår till stora 

delar från Medborgarservice.

 Vräkningsförebyggande arbete är ett exempel på en fram-

gångsrik metodik. Syftet är att så tidigt som möjligt börja arbeta 

med olika insatser för att människor ska kunna behålla sin bostad. 

Antalet vräkningar i beståndet är mycket lågt. Uppgången av upp-

sägningar till följd av obetalda hyror som märktes av till följd av 

lågkonjunkturen har avstannat. Inom företaget sker ett utveck-

lingsarbete med systematiskt arbete och uppföljning när det gäller 

störningsproblematik samt obetalda hyror. En utvecklingsfråga 

och ett arbete som tar utgångspunkt i respektive distrikts behov 

och sker i nära samverkan med berörda. Målet är att alltid ta en 

personlig kontakt redan vid första obetalda hyran samt vid samt-

liga störningar.

En framgångsrik metod som används i arbetet med att öka bo-

stadsområdenas attraktivitet och trygghet är ”Grannsamverkan 

mot brott”. Arbetet sker i samarbete med Polisen och länsförsäk-

ringar Halland. Metoden innebär att grannar går samman och  

bildar ett nätverk som förebygger kriminalitet och brottslighet  

genom en ökad uppmärksamhet på saker som kan innebära att 

brottslig verksamhet planeras eller pågår. Dessutom verkar meto-

den mycket bra för att öka den lokala samhörigheten och gemen-

skapen, och på det sättet öka trivsamheten i närområdet. Under 

åren 2008 – 2010 har Brottsförebyggande rådet (BRå) utvärderat 

arbetet på Andersberg och resultatet presenteras i januari 2012. 

 Sommaren 2011 arrangerades traditionsenligt Sommarkul på 

Andersberg för sommarlovslediga barn i åldern 7–12 år. Under nio 

veckor deltog totalt ca 120 barn i verksamheten med i snitt  

35 barn per dag. Arrangemanget genomfördes i samverkan med 

Kulturförvaltningen och IHF bostäder i Halmstad. Kulturförvalt-

ningen ansvarade även i år för hela genomförandeprocessen, som 

på ett positivt sätt stärkt och visat vårt gemensamma engage-

mang och vår vilja att satsa på barn och ungdomar i stadsdelen.

 Fritidsgårdarna i kommunen har under sommaren arrangerat 

sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Vi har på olika sätt  

samarbetat och stöttat olika aktiviteter, som matlagning med 4H i  

Oskarström, ”kollo” på Vallås mm.

 Samverkan med olika föreningar och organisationer i kommu-

nen är en viktig del av det bostadssociala arbetet. Förutom tradi-

tionella motprestationer i form av marknadsföring så är strävan att 

vi ska engagera oss i aktiviteter som skapar nytta för hyresgäster-

na, t ex i aktiviteter för barn och ungdomar.

Invigning av husvärdskontoret på Bäckagård
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Projektet ”100 sommarjobb” genomfördes under nio veckor. 100 

ungdomar i åldrarna 15  – 20 år fick sommarjobb, drygt tre veckor 

vardera, med enklare skötselarbete i sin egen stadsdel. Ytterligare 

sex ungdomar mellan 22 och 24 år fungerade som arbetsledare. 

Projektet blev lyckosamt och deltagarutvärderingen visade på 

nöjdhet när det gällde arbetsuppgifter, arbetstider och HFAB som 

arbetsgivare.

arBete Med BoinFlytande

Boinflytandearbetet bedrivs löpande på olika sätt i beståndet bl a 

genom regelbundna eller situationsbundna bostadsmöten, fram-

tidskonferenser, dörrknackning, enkäter, personliga möten mm. 

 På Andersberg har två framtidskonferenser anordnats där  

boende på området getts möjlighet att komma med framåtsyf-

tande förslag. även barnen har haft sin egen framtidkonferens där 

de genom skapande verksamhet kunnat uttryckta önskemål. För 

planeringen av upprustningen av ett p-däck på Andersberg har 

dokumentationen från framtidskonferenserna haft stor påverkan.

 I kvarteren Almen har de boende getts möjlighet att ha stort  

inflytande över innegårdens upprustning och utformning. 

 Arbetet med Hyresgästföreningens Boinflytandekommitté 

(BIK) har under året alltmer hittat sina former. Representanter från 

Hyresgästföreningen och HFAB träffas regelbundet. Under  

träffarna diskuteras olika gemensamma spörsmål och träffarna 

innebär att vi kan hitta olika aktiviteter där vi kan förtäta samarbe-

tet. Projektet ”100 sommarjobb” (ett projekt tillkommit som en 

direkt följd av önskemål från boende), planerades i nära samar-

bete inom ramen för BIK-träffarna.

 I augusti påbörjades ett tvåårigt projekt, ”Ny vägar till arbete” 

med HFAB:s egen arbetsförmedlare. Projektet syftar till att öka 

sysselsättningsgraden hos våra hyresgäster. Arbetsförmedlaren 

matchar arbetssökande hyresgäster med lediga jobb som arbets-

givare eller bemanningsföretag har möjlighet att lämna in. Arbetet 

sker i samverkan med Arbetsförmedlingen. 

I oktober invigdes HFAB:s nya rullande mötesplats i form av en 

specialinredd f d bokbuss. Bussen är tänkt att användas för att vi 

100 sommarjobbare
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ska kunna arbeta närmare våra hyresgäster ute i våra bostadsom-

rådena och förenkla för boende att kunna möta oss i sin närmiljö. 

Tänkta aktiviteter är bostadsmöten, bonusfond, utställningar,  

information och arbetsförmedlarens uppsökande verksamhet etc.

Bussen kan också användas som ett mobilt kontor.

HFaB-Byrån

I april avslutades HFAB-byrån, ett ESF-projekt (Europeiska social-

fonden) som drevs i samverkan mellan HFAB, Arbetsmarknadsen-

heten och Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet var att er-

bjuda långtidsarbetslösa personer i åldern 25 – 64 år utbildning 

och praktik för att de ska kunna möta de krav som ställs på arbets-

marknaden och därmed komma i arbete eller utbildning.

 Projektet var beviljat medel för en treårsperiod med början 

i maj 2008. Konceptet för projektet är att individen ska få ut-

vecklas i sin egen takt och börja på sin nivå. Detta får till följd att 

projektet omfattar ett brett utbud av insatser. Insatserna omfattar 

allt från friskvård och stärkande av självförtroendet till praktikplat-

ser och yrkesintroduktion med matchning mot lediga arbeten, 

exempelvis inom lokalvård och grönyteskötsel. Målet var att 450 

personer skulle ha deltagit i projektet vid treårsperiodens slut. 

Minst hälften skulle ha fått arbete, gått vidare till utbildning eller 

startat eget när de lämnat projektet. Resultatuppföljningen visar 

att antalet deltagande uppgick till 430 personer och att drygt  

35 % fick arbete eller utbildning. Att målsättningen inte uppfyll-

des berodde till största delen på den lågkonjunktur som rådde 

under stora delar av projektet. 

Sommarkul på Andersberg
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personal

HFaB:s personalpolicy anger inriktningen för personalarbetet. engagemang, resultatin-

riktning, trivsel och arbetsglädje betonas. Utveckling och lärande ska vara utmärkande 

för verksamheten.

åldersfördelNiNg persoNAl, 
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2010 var det första året bolaget hade den nya organisationen 

med egna husvärdar ute i våra områden hela året. 

antal anställda

Medeltalet anställda var under året 109,0 (91,9). Av dessa var 

48,2 % (47,0) kvinnor. även i år har HFAB ökat antalet an-

ställda, orsaken är främst att bolaget har fyllt på med nya 

medarbetare som kommer att ta över när andra går i pension. 

Vi har också gjort en satsning på vår kundtjänst och har nu en 

kundtjänstgrupp som bemannar växel, uthyrningstelefon och 

kundtjänst. Medelantal anställda ökar också till följd av sats-

ningen på sommararbetare. Vid årsskiftet fanns 96 (85) tills-

vidareanställda. Av dessa var 49 (40) kvinnor och 47 (45) män. 

 Personalomsättningen för tillsvidareanställda var ca 7,6 % 

(12,9). Omsättningen har minskat sen förra året och av de 

som slutat har en del gått vidare till andra arbeten och några 

har gått i pension.

 Den genomsnittliga anställningstiden för tillsvidarean-

ställda var 7,3 år (7,7) för män och 10,6 år (12,3) för kvinnor. 

 Medelåldern för tillsvidareanställda var 43,5 år (43,7). Män-

nens medelålder var 45,1 år (45,2), och kvinnornas 41,9 år 

(42,0). Sett ur ett åldersperspektiv har HFAB ökat i de yngre 

åldersgrupperna som tidigare har varit underrepresenterade. 
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lÖn oCH FÖrMåner

Bolaget tillämpar avtal tecknade mellan arbetsgivarorganisa-

tionen Fastigo och de fackliga organisationerna Fastighetsan-

ställdas förbund, Unionen, Sveriges Ingenjörer och ledarna. 

 För att få en så rättvis och objektiv lönesättning som 

möjligt, grundas denna på arbetsinnehåll, befattningsklassifi -

cering, individuell prestation och marknadslöneläge. 

 I löneprocessen 2011 har en ny klassifi cering använts, som 

arbetades fram under 2010. lönerna ska vara affärsmässiga 

och konkurrenskraftiga.

 De förmåner som erbjuds de anställda är huvudsakligen 

inriktade på friskvård; massage, bidrag till motion samt frukt 

på arbetsplatsen. 

sJuKfråNVAro/frisKNärVAro

Den totala sjukfrånvaron låg under året på 1,9 % (2,9). Kort-

tidsfrånvaron var 1,1 % (1,2). Kvinnorna har relativt sett högre 

sjukfrånvaro än männen.

 Glädjande är att den totala frånvarosiffran har sjunkit sen 

förra året och att korttidsfrånvaron fortsätter att minska. 

 Företagets frisknärvaro, dvs de medarbetare som inte varit 

sjuka någon gång under året, var 40,6 % (34,1).

 Arbetsmiljöfrågor är viktiga för trivseln i bolaget och fångas 

kontinuerligt upp av chefer, samverkansgruppen och skydds-

ombud.

KoMpeteNsutVeCKliNg

Personalen ska vara engagerad, resultatinriktad och kompe-

tent. Trivsel och arbetsglädje betonas som medel för att nå 

detta. Inställningen till personalutveckling är mycket positiv. 

Om behov identifi eras så genomförs utbildning eller annan 

typ av utveckling.

 Under året har HFAB fortsatt att satsa på utbildningar. 

Företagets egen utbildningskatalog gjorde entré, upphand-

ling gjordes av hyresjuridisk utbildning. Den totala utbild-

ningstiden uppgick till 2 015 (3 669) timmar. Att antalet 

timmar är betydligt färre än föregående år beror mestadels på 

att husvärdarna var på utbildning i stort sett en hel månad 

förra året då alla var nya. 

Förbättrad utemiljö på Maratonvägen
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lIkvIdItet och fInansIerIng
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Marknaden

Fallande börskurser, problem i den europeiska banksektorn 

och ökad pessimism bland hushåll och företag är det som  

dominerat sommaren och hösten. Det kommer att behövas 

kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med underskotten i 

de offentliga finanserna inom såväl EMU som USA, vilket i sin 

tur kommer leda till att den ekonomiska tillväxten hämmas. 

Svensk ekonomi har trots allt utvecklats starkt under 2010 och 

2011, men på grund av problemen i omvärlden syns en  

annalkande avmattning i den svenska ekonomin. 

 Situationen på finansmarknaderna har tidvis varit turbulent 

under året och det finns fortsatt stora osäkerheter. En effekt 

av finanskrisen är skärpt reglering. Basel III, som är ett globalt 

regelverk för banker, innebär nya hårdare kapitaltäckningsreg-

ler för bankerna som kommer att generera stigande kredit-

marginaler. I Sverige talar Riksbanken dessutom om ännu  

högre kapitaltäckningskrav vilket kan leda till ytterligare ökade 

marginaler. 

 Brist på kapital och höga upplåningskostnader gjorde att 

Riksbanken 2008 tillförde likviditet och sänkte reporäntan 

från 4,75 % hösten 2008 till 0,25 % sommaren 2009. Den 

rekordlåga reporäntan låg kvar till sommaren 2010 då Riks-

banken började höja räntan. Riksbanken fortsatte med ränte-

höjningar fram till sommaren 2011 men sedan tog det stopp. 

Under hösten har räntan legat still på 2,00 % och i december 

sänktes räntan till 1,75 %. Enligt Riksbankens prognos kom-

mer reporäntan att vara oförändrad under 2012 och därefter 

kommer den succesivt att höjas till strax över 3 % i slutet av 

2014. Under hösten 2011 har de längre räntorna handlats på 

historiskt låga nivåer och i slutet av 2011 är de korta räntorna 

högre än de långa. Avkastningskurvan vid årets utgång för 

tremånaders STIBOR jämfört med tioårig SWAP är således  

inverterad.

 Kreditmarknaden i Sverige har fungerat väl under 2011 

men skuldkrisen inom framförallt EMU gör att det fortfarande 

finns risker i systemet. Anpassning av nya regler och rutiner 

gör att det under kortare perioder kan uppstå brister. Innan 

finanssystemen kommer i normalläge kan det uppstå brist på 

kapital.

FinansverksaMHeten

Styrelsen beslutar om finansiella riktlinjer som ska fungera 

som ramverk för bolagets finansiella arbete. Riktlinjerna som 

gällt under året stipulerar att HFAB ska agera som självständig 

aktör gentemot finansmarknaden. Samordning med Halm-

stads kommun ska ske med avseende på in- och utbetalningar 

genom så kallat koncernkonto. Som säkerhet för upplåning 

gäller i första hand kommunal borgen. 

 I bolagets uttalade strategi för den finansiella verksamheten 

ingår att uppnå låga och balanserade räntekostnader genom en 

effektiv hantering av de finansiella riskerna. De största finan-

siella riskerna i verksamheten är refinansierings- och ränterisk.

 Sedan flera år tillbaka har HFAB en väl diversifierad kredit-

försörjning med flera typer av kreditfaciliteter, vilket skapar 

trygghet i den långsiktiga kreditförsörjningen.

 Derivatinstrument används för att åstadkomma den  

räntebindning som önskas. Instrumenten utgörs i princip av 

standardiserade så kallade ränteswapar som tillhandahålls av 

bankerna. Standardiseringen ger transparens och innebär att 

flexibilitet skapas för att på ett enkelt sätt möjliggöra ändrad 

räntebindning vid förändrad räntetro. 

Finansiella nyCkeltal

HFAB har en mycket stark finansiell ställning. Den synliga soli-

diteten har stärkts ytterligare från 48,9 till 50,9 %. Det interna 

målet på lång sikt är att soliditeten fortsatt ska överstiga 35 % 

år 2014. Att det långsiktiga målet understiger aktuell nivå är 

en följd av de närmaste årens relativt omfattande nyproduk-

tionsambitioner.
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Om soliditeten justeras för övervärden i fastighetsbeståndet, 

skulle den vid årsskiftet ha uppgått till ca 63,7 % (62,0).

 Kassa- och banktillgodohavanden inklusive andel i 

koncernkonto uppgick vid årets slut till 111,9 Mkr (137,5). Out-

nyttjad checkräkningskredit på koncernkontot var 50,0 Mkr 

(50,0). Större poster som påverkat de likvida medlen under 

året är köp av aktier i Kvarteret Kemisten AB och utbetald ut-

delning samt koncernbidrag till Halmstads Rådhus AB.

 låneskulden har ökat till 1 149,0 Mkr (1 145,0). ökningen 

är hänförlig till nyupplåning i intressebolag. Antalet kredit-

givare är fortsatt fyra stycken. Enskilt största långivare står för 

61 % (61) av lånen. Outnyttjade kreditlöften fi nns på 50.0 

Mkr (50,0 Mkr).

 Moderbolagets lån från kreditinstitut har kommunal borgen 

som säkerhet. För denna betalas avgift till Halmstads kommun 

motsvarande 0,5 % på vid årets ingång nyttjad borgen. 

Avgiften var 5,2 Mkr (5,1). Ej nyttjade pantbrev i fastigheter 

fanns till ett belopp om 350,8 Mkr vilket är oförändrat jämfört 

med föregående år.

 Den genomsnittliga löptiden på krediterna i lånestocken 

(utnyttjade krediter) var vid årsskiftet 4,0 år (4,6).
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Belåning i förhållande till bokförda värden på fastigheterna 

uppgick till 45,4 % (47,0). Motsvarande värde i relation till 

bedömda marknadsvärden var 19,2 % (21,0).

 Den genomsnittliga räntan för låneportföljen vid årets slut 

uppgår till 2,5 % vilket är nära nog densamma som för ett år 

sedan då den uppgick till 2,6 %. Som jämförelse kan nämnas 

att tremånaders STIBOR ökade med 0,7 procentenheter under 

samma period.

Vid årsskiftet var den genomsnittliga räntebindningstiden 5,9 

år (4,1). Bolagets fi nansriktlinje stipulerar att räntebindningen 

ska ligga i intervallet 1–10 år. ökningen av räntebindningsti-

den har skett med bakgrund av att räntor med längre löptider 

har handlats på historiskt låga nivåer under året.

HFAB:s portfölj har en god spridning av ränteförfall över fram-

förallt de längre löptiderna och sett till fi nanspolicy befi nner sig 

portföljen i mitten för genomsnittlig räntebindning. Vid årets 

utgång fanns derivatinstrument med nominellt belopp 975 Mkr 

(775). Vid årsskiftet uppgick de negativa marknadsvärdena i 

bolagets portfölj av lån och derivat till 38,7 Mkr (positivt 29,2).
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resultat
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Koncernens resultat före skatt uppgick till 89,4Mkr (99,4). 

Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

blev 88,9 Mkr (123,0).

intäkter

Hyresintäkterna brutto för bostäder ökade med 20,4 Mkr jäm-

fört med 2010. ökningen är hänförlig till årets hyresökning på 

2,5 %, hyresökningar i samband med ombyggnadsprojekt 

samt nyproduktion av 65 lägenheter.

 Hyresbortfallet för bostäder uppgick till 2,3 Mkr (2,6) vilket 

motsvarar 0,5 % (0,5) av bruttohyrorna. Bortfallet för evaku-

ering i samband med ombyggnation och reparationer uppgick 

till 1,6 Mkr (2,0) och övriga rabatter uppgick till 0,7 Mkr (0,6). 

Moderbolaget                2011   2010 

 Mkr       Kr/m2* Mkr          Kr/m2*

Bostäder, brutto 589 928 569 903

Avgår hyresbortfall -3 -5 -3 -3

Bostäder, netto 586 923 566 900

lokaler, netto 49 826 48 813

övrigt, netto 11 14 11 14

Summa hyresintäkter 646 873 625 850

Summa förvaltningsintäkter 2 3 2 2

Summa intäkter 648 876 627 852

Sammantaget ökade nettohyresintäkterna för bostäder till 

586,0 Mkr (566,0). 

 Hyresintäkter för lokaler uppgick brutto till 51,5 Mkr (50,0). 

Vid årsskiftet uppgick innehavet av kommersiella lokaler till 

49 779 m2 (50 286). Minskningen beror på ombyggnad av 

lokaler till lägenheter. Innehavet av övriga lokaler uppgick till 

9 534 m2 (8 746). Total uthyrningsbar lokalyta vid årsskiftet 

uppgick till 59 123 (59 032) m2. Hyresbortfallet för lokaler 

uppgick till 1,6 Mkr (1,8).

 övriga hyresintäkter avser garage- och parkeringsplatser 

och uppgick brutto till 11,2 Mkr (11,0). Hyresbortfallet var  

0,5 Mkr (0,6) vilket gav hyresintäkter netto om 10,7 Mkr (10,4).

* Kr/m2 beräknade i relation till bostads- respektive lokalyta. 

Övriga intäkter och summor beräknas i relation till total uthyr-

ningsbar yta.

driFtkostnader

Driftkostnaderna uppgick till 295 Mkr (322) vilket var en 

minskning med 10 %.
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AVKAstNiNg på totAlt oCh eget KApitAl

Koncernens avkastning på totalt kapital minskade från 6,2 % 

till 4,8 %. ägardirektivet uttrycker att strävan ska vara att ge-

nerera en genomsnittlig avkastning på minst 4,0 % under en 

given treårsperiod. Avkastningen på eget kapital (före skatt) 

minskade till 6,7 % (7,8).
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Moderbolaget 2011  2010

 Mkr Kr/m2 Mkr Kr/m2

Värme -68 -98 -79 -115

El -20 -28 -19 -28

Vatten och avlopp -15 -22 -14 -20

Sophantering -16 -23 -18 -24

Delsumma taxebundna kostnader -119 -171 -130 -187

Fastighetsskötsel -41 -59 -54 -78

Reparationer -55 -78 -56 -81

Fastighetsadministration -69 -107 -75 -108

övriga driftkostnader -6 -8 -7 -10

summa -290 -423 -322 -464

    
Kostnaderna för taxebundna kostnader har minskat med 10,5 

Mkr jämfört med föregående år. Minskningen hänför sig 

framför allt till det milda vädret som har inneburit betydligt 

lägre kostnader för värme jämfört med 2010. De taxebundna 

kostnaderna stod för 41,1 % (41,0) av driftkostnaderna.

 Reparationskostnaden har minskat något till 54,6 Mkr 

(56,0). Kostnaden för reparationer som entreprenörer ge-

nomför har minskat med 3,5 Mkr medan kostnaden för egna 

genomförda reparationer har ökat med 2,1 Mkr.

 Fastighetsskötsel har minskat till 41,4 Mkr (53,8), vilket kan 

förklaras med att föregående år hade en rejäl vinter som öka-

de kostnaden för vinterarbeten. 

UnderHållskostnader

Underhållskostnaderna låg på en något högre nivå än 2010, 

142,6 Mkr jämfört med 139,7. Det hyresgästinitierade under-

hållet, Bonusfond och tillval, påvisar en minskning med 4,5 

Mkr. Dessutom har det planerade underhållet, inkl förnyelse 

av Maratonvägen, ökat med 5,0 Mkr. 

Finansnetto

Den fi nansiella räntekostnaden uppgick till 30,3 Mkr (56,2). 

Ingen frivillig omstrukturering av ränteportföljen med målet 

att åstadkomma lägre framtida räntekostnader har skett un-

der året.

konCernBidrag

Koncernbidrag lämnas till ägaren med 108,1 Mkr (116,2). Där-

efter tillskjuter ägaren 73,7 %, dvs 79,7 Mkr (85,6) av det 

lämnade koncernbidraget som aktieägartillskott. Givandet av 

koncernbidrag medför att den beskattningsbara inkomsten 

reduceras till noll för att på så sätt undvika faktisk inkomst-

skatt.  
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rIsk- och känslIghetsanalys

riskexponeringen i bolaget är relativt sett låg. verksamheten är stabil och  

finanserna starka. halmstad är en kommun som utvecklas väl. trots detta finns 

ett antal faktorer som på olika sätt kan påverka såväl positivt som negativt. 

några belyses i det följande.

politisKA beslut

Verksamheten påverkas av beslut som rör förutsättningarna 

för bedrivande av allmännyttiga bostadsföretag. En ny lag av-

seende allmännyttiga bostadsbolag började gälla 1 januari 

2011 och innebär bland annat att verksamheten ska bedrivas 

enligt affärmässiga principer med normala avkastningskrav 

samt att allmännyttans hyresnormerande roll försvinner.

intäkter

Vakanssituationen på bostadsmarknaden är beroende av en 

mängd faktorer. Mest betydelsefull är Halmstads utveckling. 

Balansen mellan efterfrågan på boende och utbudet är avgö-

rande. Befolkningen i Halmstad ökar stadigt vilket ger ett 

långsiktigt behov av fler bostäder. 

 En annan viktig faktor är hyresrättens relativa konkurrens-

kraft gentemot egnahem och bostadsrätter. ökad vakans kan 

motverkas genom prisanpassning. HFAB:s ambition att ha en 

hög andel nöjda hyresgäster är ett långsiktigt medel för att 

hålla låg vakans. 

vakans bostäder per procent (ca 100 lägenheter) 

5,9 Mkr/år

Bostadshyrorna sätts i förhandlingar med Hyresgästfören-

ingen. Parterna nådde hösten 2008 en treårig överenskom-

melse vilken innebar nivåhöjningar med 3,1 % 2009, 2,5 % 

2010 och 2,5 % 2011. En lång överenskommelse innebär 

stabila spelregler men samtidigt att möjligheterna att  

parera eventuellt oväntat hög kostnadsutveckling försvinner.

 Prissättningen på lokaler är friare. Vissa förhandlas med 

Hyresgästföreningen, andra är avtalsbaserade med indexklau-

suler som reglerar hyresutvecklingen. Vid kontraktens utgång 

finns möjlighet att omförhandla, liksom givetvis att flytta ifrån 

lokalen. Ca 60 % av de kommersiella lokalernas kontrakt har 

förfall innan utgången av 2012. 

hyror bostäder per procent  5,9 Mkr/år

Kommersiella lokaler per procent 0,5 Mkr/år

Generellt ökar hyresförlustrisken för både bostads- och  

lokalhyresgäster när konjunkturen och därmed betalnings-

förmågan försämras.

driFt oCH UnderHåll

Den självrisk som appliceras i företagsförsäkringen är relativt 

hög. Det uppvägs av att kostnaden vid varje enskilt skadetill-

fälle som högst kan motsvara tio basbelopp (0,4 Mkr). Den 

största posten näst efter kostnaderna för underhåll och av-

skrivningar är uppvärmningskostnaden. Förbrukningen är till 

viss del beroende på utetemperatur och vindförhållanden. 

Variationer i dessa faktorer kan få stor inverkan på resultatet. 

Priset på fjärrvärme sätts årsvis av leverantören. 

prisförändring per procent  0,7 Mkr/år
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Kostnaden för den egna elförbrukningen, så kallad fastig-

hetsel, är relativt begränsad. Elavtal till fasta priser är tecknade  

t o m 2012.

 Med det underhållsupplägg som tillämpas sedan några år 

tillbaka, har hyresgästerna en möjlighet att avropa underhåll för 

avsevärda belopp. Eftersom avropat underhåll påverkar resulta-

tet finns en resultatrisk i detta. Risken bedöms dock som han-

terbar, bl a som följd av viss tröghet i systemet, framför allt i 

form av begränsad utförarkapacitet i entreprenörsledet.

 Eftersom beståndet har ett betydande underhållsbehov, 

finns en långsiktig plan för hur detta ska hanteras. I syfte att 

optimera resursnyttjandet pågår metodutvärdering rörande 

hantering av bl a avloppsstammar och takrenoveringar. 

 Genom underhållets långsiktiga karaktär finns möjligheten 

att under något eller några år dra ned nivån till ett minimum. 

Detta om det skulle visa sig nödvändigt för att hantera en 

oväntat uppkommen betydande kostnad inom annat avsnitt. 

 På motsvarande sätt ger en strukturerad underhållsplan 

möjligheter att tidigarelägga underhåll när de resultatmässiga 

förutsättningarna så tillåter.

Finans

Trots en förhållandevis begränsad låneskuld blir påverkan av 

ränteförändringar betydande. En viss tröghet för genomslag, 

såväl uppåt som nedåt, skapas genom att tidsmässigt binda 

delar av räntorna. Praktiskt görs detta företrädesvis genom 

användande av derivatinstrument som skapar flexibilitet vid 

förändrad risksyn. Vid årsskiftet 2011/2012 skulle 23 % av 

räntorna omsättas under 2012. 

vid genomslag av ränteförändring per procent   

3,1 Mkr/år (skuld 1 149 Mkr)

investeringar

En satsning på ökad nyproduktion innebär ökad nyupplåning 

såvida inte investeringarna kan självfinansieras via löpande 

kassaflöden alternativt försäljning av andra fastigheter. ökad 

nyupplåning innebär i sin tur ökade risker vad gäller räntor och 

refinansiering. 

 En annan risk förknippad med nyproduktion är vakansrisken 

då hyresnivåerna i nyproduktion kan uppfattas som höga i jäm-

förelse med alternativkostnaderna för andra typer av boende.

persoNAl

Medarbetarnas erfarenheter, färdigheter och nätverk är bety-

delsefulla för HFAB. Vid oönskad personalomsättning kan 

därför problem uppstå. Normala uppsägningstider råder i för-

hållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

 För att minska risken att personal slutar, strävar bolaget 

efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs 

och har möjligheter att utvecklas. 

FastigHetsaFFärer

ägardirektivet medger att HFAB kan avyttra fastigheter i viss 

omfattning. Det kan t ex röra sig om försäljning för ombil-

dande av hyresrätter till bostadsrätter.

 Om försäljningar genomförs så uppstår kortsiktigt, i nor-

malfallet, betydande realisationsvinster eftersom beståndets 

marknadsvärde är avsevärt högre än det bokföringsmässiga 

värdet. långsiktigt sjunker intjäningsförmågan.

FastigHetsvärden

Förutsättningarna för fastighetsmarknaden styrs till stor del av 

makrofaktorer. På det lokala planet utgör bl a satsningarna på 

bostadssocialt arbete och stadsdelsutveckling viktiga led i  

utvecklingen av fastighetsvärdena. 

 Fastigheterna i områdena Andersberg och Vallås har av 

marknaden, i ett antal år, åsatts de högsta avkastningskraven 

i kommunen. Om denna marknadsbild kan förändras i positiv 

riktning så blir värdeutvecklingen betydande, allt annat lika.
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utsIkter för år 2012

ekonoMi

Bolaget ska ha en långsiktig och stabil ekonomi och målet är att 

bibehålla det reala värdet på fastigheterna. Under 2012 är av-

sikten att utöka underhållsinsatser. Det totala underhållet be-

räknas överstiga 2011 års nivå. Resultatet före skatt prognosti-

seras till 10 Mkr. Resultatbedömningen är fri från effekter av 

eventuella fastighetsförsäljningar. 

Hyresgäster

Att bo hos HFAB ska upplevas som tryggt och trivsamt. Vi ska 

aktivt verka för att våra hyresgäster upplever en god service. Vi 

ska under 2012 fortsätta att arbeta med boinflytande i våra 

områden genom utökad dialog med våra hyresgäster.

FastigHeter

Vi arbetar kontinuerligt med att underhålla våra fastigheter på 

ett professionellt sätt. Under 2012 kommer förnyelsen av Vår-

hem påbörjas med yttre underhåll av tre hus och inre underhåll 

av två hus. Förnyelsen på Maratonvägen fortsätter med kvarte-

ret Husaren. Kommande år påbörjas en satsning över tre år på 

utemiljö. Satsningen är totalt på 30 Mkr och kommer att ledas 

av Stefan Mattson.

 Under perioden 2009–2014 ska HFAB producera 500 nya 

lägenheter i Halmstad. Nyproduktionen under 2012 kommer 

att bestå i 70 + boende i åled och Oskarström samt eventuellt 

något ytterligare projekt. 

 Den 1 december 2011 tecknade bolaget avtal om förvärv av 

fastigheten Siken 2 genom att köpa samtliga aktier i HF  

Kaptensgatan AB till ett pris av 24 Mkr. Fastigheten, belägen på 

Kaptensgatan i Halmstad, innehåller 24 bostadslägenheter med 

en yta på 1 282 m2. Tillträdesdag är den 1 februari 2012.

Den 11 januari 2012 kommer avtal att tecknas om försäljning av 

fastigheten Fartyget belägen på Hertig Knutsgatan i Halmstad. 

Fastigheten har fungerat som studentboende och består av 56 

lägenheter med en yta på 1 608 m2. Priset uppgår till 22 Mkr 

och tillträdesdag är den 1 februari 2012.

MedarBetare

Under 2012 ska vi fortsätta att arbeta med våra värderingar; 

Ansvar, Respekt, Engagemang och Affärsmässighet för att på 

så vis utveckla medarbetarskapet. Det är viktigt att alla känner 

sig delaktiga i arbetet och att deras insats är viktig för företaget. 

Bolaget ska dessutom vara aktivt på arbetsmarknaden genom 

att delta i olika aktiviteter. 

HållBar UtveCkling

Vid nyproduktionen i Oskarström och åled är målet att bygga 

energisnåla hus. I samband med planerat underhåll kommer 

energieffektivisering genomföras om lönsamhet finns. Bolaget 

kommer att fortsätta att testa nya tekniker för att se vad som 

ger bäst lönsamhet. Det systematiska arbetet med energiupp-

följningar i den dagliga förvaltningen kommer fortsätta att  

utvecklas.
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Till årsstämmans förfogande står:

Balanserat resultat 694 782 182 kr
årets resultat  76 758 719 kr

summa 771 540 901 kr

Enligt koncernbalansräkningen uppgår koncernens fria egna 
kapital till 705 214 kkr.

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:

– till aktieägare utdelas 9 519 405 kr
– i ny räkning balanseras 762 021 496 kr

summa 771 540 901 kr

förslag tIll vInst dIsposItIon

I nuvarande lagstiftning gällande allmännyttiga bostadsbolag 

finns begränsningar för hur mycket utdelning HFAB får lämna 

till ägaren. Utdelningen får ske på det kapital som kommunen 

har skjutit till som betalning för aktier. Räntesatsen ska därvid 

utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan med tillägg av 

en procentenhet. Utdelningen under ett räkenskapsår får dock 

inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets 

resultat. Givande av koncernbidrag är enligt praxis accepterat 

vid en konstruktion innebärande att mottagaren behåller den 

skattekostnad som skulle ha uppstått om givaren själv skattat 

för vinsten. Resterande del av koncernbidraget ska återföras 

till koncernbidragsgivaren genom ett aktieägartillskott.
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resultaträknIng
  konCern ModerBolag 
Belopp i kkr not 2011 2010 2011 2010

Fastighetsintäkter  1  649 898  704 821  649 064  704 417
Driftkostnader  2  -290 087  -315 845  -289 470  -315 620
Underhåll  3  -142 564  -139 674  -142 564  -139 674
Fastighetsavgift/skatt   -18 824  -17 662  -18 784  -17 658

driftnetto   198 423  231 640  198 246  231 465

Avskrivningar  4  -70 183  -66 334  -70 496  -66 647

Bruttoresultat   128 240  165 306  127 750  164 818

Centrala administrationskostnader  5  -5 851  -7 748  -5 828  -7 728

rörelseresultat   122 389  157 558  121 922  157 090

Ränteintäkter mm  6  2 506  1 926  2 506  25 927
Räntebidrag   257  1 560  257  1 560
Räntekostnader  7  -30 317  -56 251  -30 338  -56 254
övriga finansiella kostnader  8  -5 475  -5 350  -5 475  -5 350

resultat efter finansiella poster   89 360  99 443  88 872  122 973

Bokslutsdispositioner  9  0  0  15 500  15 800

resultat före skatt   89 360  99 443  104 372  138 773

Skatt  10  -24 401  -26 086  -27 613  -30 208

årets resUltat   64 959  73 357  76 759  108 565

R E S U l T A T R ä K N I N G
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BalansräknIng 31 deceMBer

  konCern ModerBolag 
Belopp i kkr not 2011 2010 2011 2010

tillgångar 

anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter  11  2 528 141  2 443 618  2 523 311  2 442 946
Inventarier och verktyg  12  5 059  6 134  5 059  6 134
Pågående arbeten   12 537  59 881  12 537  59 881

summa materiella anläggningstillgångar   2 545 737  2 509 633 2 540 907  2 508 961

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar  13  11 911  130  25 585  13 804
långfristiga fordringar  14  123 364  134 966  118 724  134 410

summa fi nansiella tillgångar   135 275  135 096  144 309  148 214

summa anläggningstillgångar   2 681 012  2 644 729  2 685 216  2 657 175

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar  15  4 155  4 595  4 488  4 621
Kassa och bank   4 057  12 776  2 521  12 720

summa omsättningstillgångar   8 212  17 371  7 009  17 341

sUMMa tillgångar   2 689 224  2 662 100  2 692 225  2 674 516

eget KApitAl oCh sKulder

eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital   273 025  273 000  273 000  273 000
övrigt bundet kapital   389 747  401 170  327 007  327 007

summa bundet kapital   662 772  674 170  600 007  600 007

Fritt eget kapital

Balanserat resultat   640 255  554 338  694 783  586 585
årets resultat   64 959  73 357  76 759  108 565

summa fritt kapital   705 214  627 695  771 542  695 150

summa eget kapital  16  1 367 986  1 301 865  1 371 549  1 295 157

Obeskattade reserver  17  0  0  0  15 500
Skulder
Räntebärande skulder  18  1 148 720  1 145 000  1 146 105  1 146 356
Ej räntebärande skulder  19  172 518  215 235  174 571  217 503

summa skulder   1 321 238  1 360 235  1 320 676  1 363 859

suMMA eget KApitAl oCh sKulder   2 689 224  2 662 100  2 692 225  2 674 516

ansvarsförbindelser:
Garantiåtagande mot Fastigo (arbetsgivarorganisation)   612  585  612  585
Garantiåtagande mot HBV   293  731  293  731 
      

B A l A N S R ä K N I N G
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kassaflödesanalys
  konCern ModerBolag 
Belopp i kkr  2011 2010 2011 2010

deN löpANde VerKsAMheteN     
Resultat efter finansiella poster  89 360 99 443 88 872 122 973

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet       
  Avskrivningar  72 122 68 585 72 435 68 898
  Realisationsresultat avyttrade inventarier  49 -18 49 -18
  Realisationsresultat avyttrad fastighet  0 -78 519 0 -78 519
  Upplupna ränteintäkter/räntekostnader  -1 785 -1 601 -1 766 -1 601

Summa justeringar som inte ingår i kassaflödet  70 386 -11 553 70 718 -11 240

Betald skatt   -3 380 858 -2 965 857

kassaflöde före förändringar av rörelsekapital  156 366 88 748 156 625 112 590

KAssAflöde fråN föräNdriNgAr i rörelseKApitAl    
ökning (-) minskning (+) Varulager  0 225 0 225
ökning (-) minskning (+)  Kortfristiga fordringar  -106 1 454 24 1 606
ökning (+) minskning (-) Kortfristiga skulder  -38 346 42 199 -38 554 42 149

Förändring av rörelsekapital  -38 452 43 878 -38 530 43 980

kassaflöde före investeringar  117 914 132 626 118 095 156 570

investeringsverksaMHeten     
Investering i anläggningstillgångar fastigheter  -109 197 -156 424 -105 352 -156 424
Investering i anläggningstillgångar inventarier och verktyg  -1 009 -1 717 -1 009 -1 717
Investering i aktier i intressebolag Kv Kemisten AB  -11 781 0 -11 781 0
Försäljning anläggningstillgångar  97 94 997 97 94 997
Erhållna bidrag  1 835 2 370 1 835 2 370
ökning (-) minskning (+) långfristiga fordringar  16 975 -68 012 16 975 -68 012

kassaflöde från investeringsverksamheten  -103 080 -128 786 -99 235 -128 786
       
FinansieringsverksaMHeten     
Nyupplåning  3 720 75 000 0 75 000
Amortering av skuld  0 -50 000 0 -50 000
lämnat koncernbidrag  -108 119 -116 163 -108 141 -116 182
Erhållet koncernbidrag  0 0 0 145
Erhållet aktieägartillskott  81 172 85 612 79 684 85 612
Inbetalt aktiekapital  25 0 0 0
ökning (+) minskning (-) övriga långfristiga skulder  0 0 -251 -22 471
Utbetald utdelning  -351 -402 -351 -402

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -23 553 -5 953 -29 059 -28 298

årets kassaflöde  -8 719 -2 113 -10 199 -514
likvida medel vid årets början  12 776 14 889 12 720 13 234

likvida medel vid årets slut  4 057 12 776 2 521 12 720
       

K A S S S A F l ö D E S A N A l Y S
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redovIsnIngs- och värderIngsprIncIper

R E D O V I S N I N G S -  O C H  V ä R D E R I N G S P R I N C I P E R

allmänt     
årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen (åRl), som an-
passats till praxis inom fastighetsbran-
schen. Tillämpade redovisnings- och vär-
deringsprinciper överensstämmer med 
BFN:s allmänna råd. Principerna är oför-
ändrade jämfört med föregående år.  
      
intäkter     
Hyresintäkter redovisas i den period ut-
hyrningen avser. Intäkterna redovisas 
netto efter moms och rabatter.  
 
Fastighets- och 
central administration  
Till central administration räknas kostnader 
för VD, styrelse och administrativ chef. Där-
utöver ingår även kostnader för revision, 
årsredovisning och bolagsstämma mm.  
 Fastighetsanknuten administration 
innefattar kostnader för förvaltning,  
löpande ekonomisk administration,  
IT-system, marknadsföring och personal-
administration. 
 Här ingår även kostnader för uthyrning, 
hyreskrav och hyresgästkontakter mm.  
      
koncernredovisning   
Koncernens bokslut omfattar dotterbola-
gen Nissamedia AB, KB Gamletull, Gamle-
tull Komplementär AB och Projekt Söder i 
Halmstad AB.     
 Koncernredovisningen är upprättad 
enligt förvärvsmetoden i enlighet med 
Redovisningsrådets rekommendationer.  

intressebolag    
Intressbolaget Kv Kemisten AB är inlagd i 
koncernredovisningen enligt kapitalan-
delsmetoden.     
     

personalkostnader   
I resultaträkningen ingår personalkostna-
der dels i driftkostnader och dels i centrala 
administrationskostnader. Specifikation 
över de totala kostnaderna samt uppgift 
om medeltal anställda och sjukfrånvaro 
återfinns i not 20.    
     
räntekostnader för lån   
Räntekostnader för lån belastar resultatet i 
den period till vilka de hänför sig. Räntekost-
nader hänförda till fastighetsinvesteringar 
aktiveras inte utan belastar resultatet.  
      
användning av derivatinstrument  
Företaget använder derivatinstrument för 
att uppnå vald räntebindning. Derivat an-
vänds endast i syfte att säkra företagets 
löpande räntekostnader. Intäkter och 
kostnader nettoredovisas bland ränte-
kostnader.    
     
skatt och obeskattade reserver  
Total skatt utgörs av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräk-
nas enligt balansräkningsmetoden med  
utgångspunkt i temporära skillnader mel-
lan bokförda och skattemässiga värden på 
tillgångar och skulder.    
 De temporära skillnaderna har huvud-
sakligen uppkommit genom avskrivning 
av fastigheter.    
 Ingen avsättning till periodiseringsfond 
har skett under 2011. I moderbolaget re-
dovisas obeskattade reserver inklusive 
uppskjuten skatt. I koncernen delas däre-
mot obeskattade reserver upp på upp-
skjuten skatteintäkt 26,3% och eget kapi-
tal 73,7%.    

värdering av anläggningstillgångar  
Vid förädling och ombyggnad av fastighe-
ter aktiveras endast de åtgärder som inne-
bär en standardförbättring och medför en 
varaktig resultatförbättring.    
 Anläggningstillgångar värderas till an-
skaffningskostnad med avdrag för av-
skrivningar enligt plan.   
 Eventuella investeringsstöd minskar 
avskrivningsunderlaget.   
 Avskrivningar enligt plan baseras på 
tillgångarnas anskaffningskostnad och 
beräknad ekonomisk livslängd. linjär av-
skrivningsmetod används för samtliga ty-
per av tillgångar under nyttjandeperiod.

    
 avskrivningstid för anläggningar:

 Anläggningsfastigheter 50 år  
 Markanläggningar 20 år  
 Standardhöjande   
 tillvalsåtgärder   10 år  
 Inventarier och verktyg 5 år  
  

Planmässiga avskrivningar avseende stan-
dardhöjande tillvalsåtgärder är högre än 
skattemässiga avskrivningar.   

kassaflödesanalys   
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indi-
rekt metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som med-
för in- och utbetalningar.   
 Som likvida medel klassificeras kassa- 
och banktillgodohavanden exklusive 
checkräkning i Halmstads kommun.  
      
värdering av lager 
och kundfordringar  
Varulager värderas till det lägsta av an-
skaffningsvärde och verkligt värde.   
 Hyres- och kundfordringar tas upp till 
de belopp som beräknas inflyta.  
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noter

  konCern ModerBolag 
   2011 2010 2011 2010

Hyresintäkter  652 107 630 002 651 163 629 452 
Avgår hyresbortfall  -3 372 -3 853 -3 262 -3 707 
övriga hyresreduktioner  -1 113 -1 136 -1 113 -1 136 
Resultat vid försäljning fastighet  0 78 237 0 78 237 
övriga ersättningar och bidrag  2 276 1 571 2 276 1 571

   649 898 704 821 649 064 704 417 

  konCern ModerBolag
   2011 2010 2011 2010

Reparationer  -54 561 -55 980 -54 552 -55 980 
Fastighetsskötsel  -41 423 -53 808 -41 423 -53 808 
Taxebundna kostnader  -119 185 -129 688 -118 984 -129 688 
övriga fastighetskostnader  -5 995 -7 114 -5 749 -6 889 
Fastighetsadministration  -68 923 -69 255 -68 762 -69 255 

   -290 087 -315 845 -289 470 -315 620 

  konCern ModerBolag
   2011 2010 2011 2010

Ej planerat underhåll      
Hyresgäststyrt tillval avseende renovering och standardförbättring  -29 615 -34 151 -29 615 -34 151 
övrigt ej planerat underhåll  -18 655 -16 291 -18 655 -16 291

Planerat underhåll
Underhållskostnader enligt plan  -94 294 -89 232 -94 294 -89 232 

   -142 564 -139 674 -142 564 -139 674

Bolagets system för hyresgäststyrd renovering (den så kallade Bonusfonden) innebär att hyresgästerna har arbetat upp en möjlighet att avropa  
insatser motsvarande 119 Mkr (99). Bonusfonden upparbetas, förutom vid inflyttning, genom månatliga hyresavsättningar.  Fonden är knuten till  
hyresgästen och kan tas med vid omflyttning inom beståndet. Vid avflyttning från HFAB återgår hyresgästens saldo till bolaget.

  konCern ModerBolag
   2011 2010 2011 2010

Avskrivning fastigheter  -65 968 -63 490 -66 312 -63 834 
Avskrivning standardförbättringar  -3 770 -2 669 -3 770 -2 669 
Avskrivning markanläggningar  -445 -175 -414 -144 

   -70 183 -66 334 -70 496 -66 647 
   

Belopp I kkr

not 1  fastighetsintäkter

not 2  driftkostnader

not 3  underhåll

not 4  avskrivningar

N O T E R
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  konCern ModerBolag
   2011 2010 2011 2010

Administrationskostnader  -5 759 -7 528 -5 736 -7 508 
Kostnad för revisionsarvode till KPMG AB  -77 -152 -77 -152 
Därav mervärdesskatt  -15 -30 -15 -30 
övriga arvoden till KPMG AB  -15 -68 -15 -68 
  
   -5 851 -7 748 -5 828 -7 728 

  konCern ModerBolag
   2011 2010 2011 2010

Koncernföretag  0 0 4 24 002 
övriga  2 506 1 926 2 502 1 925  

   2 506 1 926 2 506 25 927  

  konCern ModerBolag
   2011 2010 2011 2010

Räntekostnader   -30 317 -26 629 -30 317 -26 629 
Ränteskillnadsersättning  0 -29 622 0 -29 622 
Räntekostnader koncernföretag  0 0 -21 -3 

   -30 317 -56 251 -30 338 -56 254 
 

  konCern ModerBolag
   2011 2010 2011 2010

Borgensavgift Halmstads kommun  -5 225 -5 100 -5 225 -5 100 
Checkräkningskreditavgift Halmstads kommun  -250 -250 -250 -250 

   -5 475 -5 350 -5 475 -5 350

  konCern ModerBolag
   2011 2010 2011 2010

återföring från periodiseringsfond  0 0 15 500 15 800 

   0 0 15 500 15 800

not 5  centrala administrationskostnader

not 6  ränteintäkter m m

not 7  räntekostnader

not 8  övriga fi nansiella kostnader

not 9  Bokslutsdispositioner

N O T E R

  konCern ModerBolag
   2011 2010 2011 2010

årets skattekostnad  -466 0 0 0 
Uppskjuten skattekostnad årets resultat  -28 435 -30 551 -28 441 -30 518 
Justering förra årets skatt  -874 0 -461 0 
Uppskjuten skattekostnad  0 0 0 0 
Uppskjuten skatteintäkt  5 374 4 465 1 289 310 
 
   -24 401 -26 086 -27 613 -30 208 
 

not 10  skatt
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  konCern ModerBolag 
   2011 2010 2011 2010

Byggnader      
Ingående anskaffningsvärde  3 488 679 3 345 022 3 505 876 3 362 219 
årets investeringar  147 289 175 908 147 289 175 908 
årets försäljningar  0 -32 251 0 -32 251 

Utgående anskaffningsvärden  3 635 968 3 488 679 3 653 165 3 505 876

Ingående avskrivningar enligt plan  -1 367 797 -1 318 684 -1 374 331 -1 324 874 
årets avskrivningar  -69 738 -66 159 -70 082 -66 503 
årets erhållna bidrag  -1 835 -2 370 -1 835 -2 370 
Justering för avskrivning på sålda fastigheter  0 19 416 0 19 416

Utgående avskrivningar enligt plan  -1 439 370 -1 367 797 -1 446 248 -1 374 331 
 
restvärde enligt plan  2 196 598 2 120 882 2 206 917 2 131 545

Markanläggningar      
Ingående anskaffningsvärde  3 497 3 390 2 880 2 773 
årets investeringar  5 407 107 5 407 107 
årets försäljningar  0 0 0 0

Utgående anskaffningsvärden  8 904 3 497 8 287 2 880

Ingående avskrivningar enligt plan  -558 -383 -283 -139 
årets avskrivningar  -445 -175 -414 -144 
Justering för avskrivning på sålda fastigheter  0 0 0 0

Utgående avskrivningar enligt plan  -1 003 -558 -697 -283 
   
restvärde enligt plan  7 901 2 939 7 590 2 597

Tomtmark      
Ingående anskaffningsvärde  319 797 318 950 308 804 307 957 
årets investeringar  3 845 3 583 0 3 583 
årets försäljningar  0 -2 736 0 -2 736

Utgående tomtvärde  323 642 319 797 308 804 308 804 
 
Utgående bokfört värde fastigheter   2 528 141 2 443 618 2 523 311 2 442 946 
taxeringsvärden
Byggnader  4 190 222 4 151 298 4 181 796 4 151 298 
Mark   1 658 465 1 642 237 1 654 442 1 641 370

   5 848 687 5 793 535 5 836 238 5 792 668 
       

not 11  fastigheter

forts noter

N O T E R
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  konCern ModerBolag
   2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde  23 313 22 216 23 313 22 216 
årets investeringar  1 009 1 717 1 009 1 717 
årets försäljningar  -4 580 -620 -4 580 -620

Utgående anskaffningsvärde  19 742 23 313 19 742 23 313 
Ingående avskrivningar enligt plan  -17 179 -15 200 -17 179 -15 200 
årets avskrivningar enligt plan  -1 939 -2 251 -1 939 -2 251 
Justering för avskrivningar på försålda inventarier och verktyg  4 435 272 4 435 272

Utgående avskrivningar enligt plan  -14 683 -17 179 -14 683 -17 179

Utgående bokfört värde inventarier och verktyg  5 059 6 134 5 059 6 134 
  

not 12  Inventarier och verktyg

sammanställning fastighets- antal  yta  andel Hyres- intäkts- ekonomisk
bestånd per 2011-12-31 objekt m2 % intäkter reduktioner uthyrnings-
Moderbolag    Mkr Mkr grad %

Bostäder 9 800 635 381 86,0 589,4 2,3 99,6
Kommersiella lokaler 175 49 779 6,7 48,5 1,3 97,3
övriga lokaler 158 9 534 1,3 2,6 0,4 84,6
Garage 2 889 44 644 6,0 10,7 0,4 96,3
övriga  313  -  -      -   -  -

totala objekt 13 335 739 338 100,0 651,2 4,4 99,3
          
Hyreskontraktens löptider per 2011-12-31    Förfalloår antal objekt yta m2   
          
Kommersiella lokaler    2012 71 12 457  
     2013 54 15 456  
     2014 26 8 902  
     >2015 12 11 417  

summa kommersiella lokaler     163 48 232  

summa bostäder    2012 9 768 633 551  

N O T E R
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  konCern ModerBolag 
   2011 2010 2011 2010

Koncernföretag  0 0 0 145 
Kundfordringar  2 742 2 947 2 652 2 828
Skattefodran  182 0 651 0
övriga fordringar  50 2 50 2 
Förutbetalda kostnader  1 144 881 1 130 881 
Upplupna räntebidrag  0 159 0 159 
Upplupna övriga intäkter  37 606 5 606

   4 155 4 595 4 488 4 621 
  

not 15  kortfristiga fordringar

N O T E R

  organisations- säte eget årets kapital- antal Bokfört 
  nummer  kapital resultat andel andelar värde 2011

andelar i koncernföretag
Moderbolag
Projekt Söder i Halmstad AB 556229-1681 Halmstad 11 852 -16 100 1 500 11 574
Nissamedia AB 556446-4245 Halmstad 2 400 0 100 200 2 000
Gamletull Komplementär AB 556531-8382 Halmstad 274 -679 100 1 000 100
KB Gamletull 916821-5326 Halmstad 501 -2 99 80 0

    15 027 -697  2 780 13 674

  konCern ModerBolag
   2011 2010 2011 2010

andelar i intresseföretag      
Aktier i Kv Kemisten AB 248 st, nom 100 kr, andelskapital 49,6%  11 781 0 11 781 0

   11 781 0 11 781 0 
Övriga andelar      
SABO Byggförsäkrings AB  90 90 90 90 
övriga andelar  40 40 40 40

   130 130 130 130 
  

  konCern ModerBolag
   2011 2010 2011 2010

Halmstads kommuns koncernkonto  107 857 124 771 107 857 124 771 
Uppskjuten skattefordran  14 101 8 728 9 461 8 172 
övriga fordringar  1 406 1 467 1 406 1 467

   123 364 134 966 118 724 134 410 
 

not 13  andelar

not 14  långfristiga fordringar

forts noter
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   ModerBolag
     2011 2010

Moderbolag 
Periodiseringsfond 2005    0 15 500

     0 15 500

not 17  obeskattade reserver

   
   aktiekapital bundet kapital Fritt kapital årets resultat

koncern
Ingående balans enligt fastställd balansräkning  273 000 401 170 554 338 73 357 
Inbetalt aktiekapital  25    
Inbetalt aktieägartillskott    1 488  
lämnad utdelning     -351 
övrig vinstdisposition    73 006 -73 006 
lämnat koncernbidrag    -108 119  
Skatt på koncernbidrag    28 435  
Förskjutning mellan bundet och fritt kapital   -11 423 11 423  
Anteciperat aktieägartillskott    79 684  
årets resultat     64 959

Utgående balans 2011  273 025 389 747 640 255 64 959 
  
Moderbolag
Ingående balans enligt fastställd balansräkning  273 000 327 007 586 585 108 565 
lämnad utdelning     -351 
övrig vinstdisposition    108 214 -108 214 
lämnat koncernbidrag    -108 141
Skatt på koncernbidrag    28 441  
Anteciperat aktieägartillskott    79 684  
årets resultat     76 759

Utgående balans 2011  273 000 327 007 694 783 76 759

Aktiekapitalet består av 2 730 000 st A-aktier á 100:-      

Övrigtnot 16  eget kapital

N O T E R
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  konCern ModerBolag
   2011 2010 2011 2010

Förändring av räntebärande skulder       
Skulder vid årets början  1 145 000 1 120 000 1 145 000 1 120 000 
Amortering  0 -50 000 0 -50 000 
Nyupplåning  3 720 75 000 0 75 000

skulder vid årets slut  1 148 720 1 145 000 1 145 000 1 145 000 

kapitalbindning      
Skulder till kreditinstitut  1 048 720 1 045 000 1 045 000 1 045 000 
Skulder till Halmstads kommun  100 000 100 000 100 000 100 000

lån med löptid under 1 år  448 720 345 000 445 000 345 000 
lån med löptid 1-5 år  0 100 000 0 100 000 
lån med längre löptid än 5 år  700 000 700 000 700 000 700 000

skulder till kreditinstitut och Halmstads kommun  1 148 720 1 145 000 1 145 000 1 145 000 
  

       
räntebindningstid  Belopp andel %   

2012  273 720 24   
2015-2016  100 000 9   
2017 -  775 000 67

   1 148 720 100   
    

       
   
Snitträntan vid årets slut var 2,5% (2,6).      
För att åstadkomma önskad räntebindning används standardiserade derivatinstrument.     
Vid årets slut var volymen ränteswapar 975 Mkr (775).      
Portföljens negativa marknadsvärde uppgick vid årsskiftet till 38,7 Mkr (positivt 29,2).     
       
       

Skulder till koncernföretag  0 0 1 105 1 356 
  
summa räntebärande skulder   1 148 720 1 145 000 1 146 105 1 146 356 
  

not 18  räntebärande skulder  

forts noter

N O T E R
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     totalt
  Förfall <1 år  Förfall 1–5 år  Förfall >5 år 2011 2010

koncern
leverantörsskulder 78 014       78 014  105 291 
Koncernbidrag till Halmstads Rådhus AB 28 435      28 435  30 551
Upplupna räntekostnader 1 163      1 163  3 676 
Upplupna övriga kostnader 15 601      15 601  19 921 
Förutbetalda hyresintäkter 47 345      47 345  51 559 
övriga ej räntebärande skulder 1 960      1 960  4 237

  172 518            0  0 172 518  215 235 

Moderbolag
Skulder koncernföretag 22  2 400   2 422  2 419 
leverantörsskulder 77 911     77 911  105 241 
Koncernbidrag till Halmstads Rådhus AB 28 435     28 435  30 551 
Upplupna räntekostnader 1 150     1 150  3 676 
Upplupna övriga kostnader 15 561     15 561  19 921 
Förutbetalda hyresintäkter 47 171     47 171  51 500 
övriga ej räntebärande skulder 1 921     1 921  4 195 

  172 171  2 400  0 174 571  217 503 

not 19  ej räntebärande skulder

N O T E R
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  konCern ModerBolag
   2011 2010 2011 2010

personalkostnader      
löner och ersättningar till VD och styrelse  -1 389 -1 235 -1 386 -1 232 
Pensionskostnader till VD och styrelse  -333 -281 -333 -281 
Sociala avgifter till VD och styrelse  -443 -378 -443 -378 
löner och ersättningar till övrig personal  -37 531 -33 899 -37 531 -33 899  
Pensionskostnader till övrig personal  -4 086 -3 934 -4 086 -3 934 
Sociala avgifter till övrig personal  -11 013 -10 589 -11 013 -10 589

   -54 795 -50 316 -54 792 -50 313

Utöver ovanstående personalkostnader belastas företaget av uttagsbeskattning för  fastighetsförvaltande tjänster som utförs i egen regi.  
   
Medelantal anställda med fördelning på kvinnor och män

Uppgiften baseras på arbetad tid      
Kvinnor  52,5 43,2 52,5 43,2 
Män  56,5 48,7 56,5 48,7 

totalt  109,0 91,9 109,0 91,9

För VD och övriga anställda finns pensionsutfästelser inom ramen för allmän pensionsplan. Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till en uppsägningstid  

på tolv månader. Till styrelsen i moderbolag har arvoden ugått med 283 kkr (265).  Ytterligare arvoden till styrelsen i dotterbolagen har utgått med 3 kkr (3).

styrelseledamöter och företagsledning    
Moderbolag  2011 varav män  2010 varav män 
   antal % antal %

Styrelseledamöter  7 57 7 57
VD och företagsledning  12 58 9 67

koncernen tillkommer ytterligare 2 styrelseledamöter, varav 2 män (1 man).     
    
sjukfrånvaro

Alla anställdas frånvaro på grund av sjukdom under januari-december 2011 fördelar sig enligt nedan:

åldersgrupp under 30 år redovisas inte.      
        
kön anställdas  total sjuk- varav samma total sjukfrånvaro total sjukfrånvaro total sjukfrånvaro 
  sammanlagda  frånvaro i % hängande tid av 60  i åldersgrupp i åldersgrupp i åldersgrupp  
  ordinarie arbetstid  dagar eller mer i % 0–29 i % 30–49 i % 50 eller äldre i %

Kvinnor 108 835 3,1 
Män 120 409 0,8 

  229 244 1,9 42,6 – 2,9 1,0

Alla anställdas frånvaro på grund av sjukdom under januari-december 2010 fördelar sig enligt nedan:

kön anställdas  total sjuk- varav samman- total sjukfrånvaro total sjukfrånvaro total sjukfrånvaro 
  sammanlagda  frånvaro i % hängande tid av 60  i åldersgrupp i åldersgrupp i åldersgrupp  
  ordinarie arbetstid  dagar eller mer i % 0–29 i % 30–49 i % 50 eller äldre i %

Kvinnor 95 247 4,8 
Män 99 822 1,0 

  195 069 2,9 58,1 1,6 2,7 3,8

Halmstad den 9 februari 2012

 Kjell Helgesson | Ordförande Bengt Ekberg | Vice ordförande Carl-Johan Berthilsson Ann-Charlotte Mankell

 lars El Hayek Anna-lena Cumtell Maria Persdotter Terje Johansson | VD

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 9 februari 2012

Per-Olof Andersson | Auktoriserad revisor KPMG AB

not 20  personal

forts noter

N O T E R
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feM år I saMMandrag – koncern
Belopp i Mkr 2011 2010 2009 2008 2007

Ur resultaträkningen      
Fastighetsintäkter 650 627 613 595 578
Fastighetsförsäljningar 0 78 0 25 0
Underhållskostnader 143 140 121 133 133
driftnetto 198 232 177 191 160
Avskrivning fastigheter 70 66 63 62 62
Finansnetto -33 -58 -51 -46 -44
resultat efter fi nansförvaltning 89 99 56 61 30
resultat efter skatt 65 73 41 42 21

Ur balansräkningen      
Anläggningsfastigheter 2 528 2 444 2 348 2 346 2 392
övriga anläggningstillgångar 153 201 157 159 125
Omsättningstillgångar 8 17 22 28 92

summa tillgångar 2 689 2 662 2 527 2 533 2 609

Eget kapital 1 368 1 302 1 229 1 188 1 146
Avsättningar 0 0 3 6 9
Skulder 1 321 1 360 1 295 1 339 1 454

summa eget kapital och skulder 2 689 2 662 2 527 2 533 2 609

investeringar i fastigheter 109 156 139 19 81

Fastighetsuppgifter 
Antal lägenheter 9 800 9 735 9 783 9 784 9 800
Antal lokaler  333 309 301 295 305

lägenheter m2 635 381 630 321 636 227 636 295 638 063
lokaler m2 59 313 59 032 59 075 58 148 60 198

summa m2 lägenheter och lokaler 694 694 689 353 695 302 694 443 698 261

Varmhyra kr/m2 921 899 872 849 818
Driftkostnader kr/m2 417 458 429 403 385
Underhållskostnader kr/m2 206 203 174 192 191
Driftnetto kr/m2 285 337 255 275 229
Räntebidrag kr/m2 lägenheter 0 2 7 5 6
Kassafl öde före förändring i rörelsekapital, Mkr 156,4  88,7 116,9 125,2 96,4
Soliditet, % 50,9 48,9 48,6 46,9 43,9
Skuldsättningsgrad, ggr 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1
Räntetäckningsgrad, ggr 6,5 4,1 3,4 3,5 3,0
Avkastning på eget kapital, % 6,7 7,8 4,6 5,2 2,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 5,0 6,7 4,7 4,7 3,3
Avkastning på totalt kapital, % 4,8 6,2 4,2 4,4 3,1
Nettoskuldsättning, Mkr 1 145 1 132 1 105 1 147 1 276
Direktavkastning, %  8,0 9,7 7,5 8,1 7,2
Direktavkastning inkl räntebidrag, % 8,2 9,9 7,8 8,3 7,5
Genomsnittligt antal anställda 109,0 91,9 75,2 59,4 53,3

F E M  å R  I  S A M M A N D R A G  –  K O N C E R N

defi nitioner

kassafl öde före förändring i rörelsekapital  
Resultat före avskrivningar plus/minus fi nansiella 
poster minus betald skatt. 
 
soliditet
Eget kapital i relation till balansomslutningen.

skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i relation till eget kapital.

räntetäckningsgrad
Resultat före fi nansförvaltning exklusive avskriv-
ningar med tillägg för ränteintäkter i relation till 
räntekostnader.

avkastning på eget kapital
Resultat efter fi nansförvaltning i procent av 
genomsnittligt eget kapital.

avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före fi nansförvaltning plus ränteintäkter 
dividerat med genomsnittlig balansomslutning
minus ej räntebärande skulder och minus uppskjuten 
skatteskuld.

avkastning på totalt kapital
Resultat före fi nansförvaltning plus ränteintäkter divi-
derat med genomsnittlig treårig balansomslutning.

nettoskuldsättning
Räntebärande skulder minus likvida medel och kort-
fristiga placeringar.

direktavkastning
Driftöverskott dividerat med fastigheternas 
genomsnittliga bokförda värde.



48

revIsIonsBerättelse

rApport oM årsredoVisNiNgeN 

oCH konCernredovisningen 

Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen 

för Halmstads Fastighets AB för år 2011. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
för årsredovisningen och koncernredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 

för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 

som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och 

för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direk-

tören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 

och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktig-

heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och kon-

cernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 

revisionen enligt International Standards on Auditing och god 

revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer  

yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 

uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredo-

visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

 En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta  

revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-

ningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgär-

der som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 

för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncern-

redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 

fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 

interna kontrollen som är relevanta för hur företaget upprättar 

årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rätt-

visande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 

ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 

syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets  

interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 

ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har  

använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande  

direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvär-

dering av den övergripande presentationen i årsredovisningen 

och koncernredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredo-

visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 

ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av  

moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den  

31 december 2011 och av dess finansiella resultat och  

kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-

berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern-
redovisningens övriga delar. 

 Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträk-

ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

rApport oM ANdrA KrAV eNligt lAgAr 

oCH andra FÖrFattningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-

ningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträf-

fande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verk-

ställande direktörens förvaltning för Halmstads Fastighets AB 

för år 2011.

styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen 

och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltning-

en enligt aktiebolagslagen.

revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 

till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och 

om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 

revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

 Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har  

vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av  

underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget  

är förenligt med aktiebolagslagen.

 Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 

utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-

Till årsstämman i Halmstads Fastighets AB Org nr 556041-1786

R E V I S I O N S B E R ä T T E l S E
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gransknIngsrapport 2011

vi har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2011. 

 granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, 

kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksam-

het samt av kommunfullmäktige/årsstämman fastställt ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning 

som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

 En fördjupad verksamhetsgranskning, ”övergripande gransk-

ning IT i Halmstads kommun”, har genomförts i samverkan mellan 

lekmannarevisorerna och kommunens revisorer. Rapport över 

granskningen har överlämnats direkt till styrelsen. 

 Samråd har skett med den auktoriserade revisorn som en del i 

en samordnad revision.

Till årsstämman i Halmstads Fastighets AB 
Organisationsnummer 556041-1786

G R A N S K N I N G S R A P P O R T

ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 

i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 

eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bola-

get. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verk-

ställande direktören på annat sätt har handlat i strid med  

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

 Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt försla-

get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 

och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Halmstad den 9 februari 2012

KPMG AB

Per-Olof Anderssson

Auktoriserad revisor

  Vi har vid vår granskning funnit att bolagets verksamhet skötts på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Halmstad, februari 2012

Thomas Arnström                                              

Birgitta larsson

Av kommunfullmäktige 

utsedda lekmannarevisorer 
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Fastighetsbestånd 2011-12-31

Hjulet 1 Hjässan 2, höghus Eketånga 6:298Hjässan 2, låghus Hjässan 2, höghus, Terasshusen

Bäckagård 1:157Eketånga 3:205 Bäckagård 1:156 Bäckagård 1:154 Söndrum 3:84

V å r t  F a s t i g h e t s b e s t å n d

Moderbolag, belopp i kkr

    bokFört antal m2 antal m2 antal antal taxerings– 
bostadsoMråde Fastighet byggår värde lägenheter lokaler lägenheter lokaler värde

andersberg hjulet 1 1969 8 856 7 383 214 102 4 63 853

  hjässan 2, centrum 1969 14 447 0 3 089 0 9 22 646

  hjässan 2, höghus 1969 79 122 35 160 1 310 523 5 312 742

  hjässan 2, låghus 1969 108 849 30 616 512 441 6 269 195

  hjässan 2, låghus, terasshusen 2006 211 003 8 951 5 590 128 2 71 000

  hettan 1 1969 2 176 0 1 150 0 3 4 715

        

bäckagård eketånga 6:298 1966 2 721 2 551 0 42 0 26 828

  eketånga 3:205 1967 5 965 1 007 1 260 13 14 16 363

  eketånga 6:467, 6:475-476, 6:483 1969 2 880 1 607 0 27 0 16 477

  bäckagård 1:156 1972 22 250 6 567 353 88 4 62 260

  bäckagård 1:157 1973 19 692 6 524 0 99 0 61 885

  bäckagård 1:158 1974 14 440 6 524 0 99 0 60 400

  bäckagård 1:159 1975 13 120 6 524 0 99 0 59 350

  bäckagård 1:154 1988-1990 47 248 12 188 312 156 4 107 654

  tången 2 1992 11 053 2 366 0 36 0 22 800

  söndrum 3:84 2010 88 992 4 183 0 58 0 50 560
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Moderbolag, belopp i kkr

    bokFört antal m2 antal m2 antal antal taxerings– 
bostadsoMråde Fastighet byggår värde lägenheter lokaler lägenheter lokaler värde

Centrum Framtiden 6-15 1943 7 932 4 712 340 92 8 39 199

  Körkarlen 12 1950 116 299 0 4 0 2 566

  Kaninen 5 och 8 1952-1953 7 165 2 673 111 52 2 22 039

  Kilen 1  1953 1 196 486 0 9 0 4 264

  Kilen 3 1953 910 1 044 98 18 1 8 957

  blomman 8 och 9 1955-1956 4 964 2 950 196 53 2 25 315

  Vindbryggan 2 1955 7 463 2 011 1 727 27 7 23 595

  Jungfrun 1 1956 10 449 3 189 1 490 48 14 35 414

  Juristen 1 1959 24 983 8 855 1 821 124 14 89 015 

  Makrillen 7 1959 4 059 1 116 404 15 1 12 044 

  Katten 17 1961 4 852 3 490 0 50 0 30 400 

  Kannan 1 1964 16 524 7 855 939 124 9 75 319 

  Klostret 15 1970 38 117 620 8 376 7 21 77 042 

  almen 19 1974 8 651 3 310 17 60 1 32 516 

  Karl Xi 6 1984 33 166 7 608 2 143 123 4 100 714 

  hajen 6 1985 12 560 3 431 349 48 5 35 728 

  Koljan 1 och 10 1929, 1988 10 255 2 545 680 26 7 29 321 

  Flundran 4 1929 3 344 1 352 0 12 0 13 118 

  almen 15 1929 5 410 1 457 185 16 2 15 162 

  Landfästet 2 1986 49 537 11 532 478 156 7 114 085 

  siken 6 1929 4 441 1 343 220 14 4 14 002 

  siken 5  1909 4 232 1 049 0 17 0 10 084 

  Kaptenen 1 och 5 1909, 1988 16 240 5 552 298 78 3 53 269 

  brynjan 15 1964 494 731 0 19 0 6 406 

  inlagan 16 1945 1 281 460 132 20 1 5 650

  Fartyget 3 1946 7 640 1 583 25 56 3 15 358

  diktatorn 8 1930 625 360 0 5 0 3 403

  Juvelen 2 1974 23 626 0 2 092 0 1 26 961

                 

Framtiden 6–15 Vindbryggan 2 Jungfrun 1 Juristen 1 Kannan 1

Landfästet 2Almen 15 Kaptenen 1 och 5Siken 6

Flundran 4Klostret 15 Almen 19 Koljan 1 och 10Hajen 6

Diktatorn 8
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Järneken 4

Forts Fastighetsbestånd 2011-12-31

V å r t  F a s t i g h e t s b e s t å n d

Nonien 2 

Fyllinge 20:234 Jakten 1 Jubilaren 1

Lönnen 1Legenden 3 Eldsberga 6:23Eldsberga 6:46

Getinge 4:17

Moderbolag, belopp i kkr

    bokFört antal m2 antal m2 antal antal taxerings– 
bostadsoMråde Fastighet byggår värde lägenheter lokaler lägenheter lokaler värde

eldsberga eldsberga 6:46 1964 485 328 0 7 0 1 768

  eldsberga 6:23 1992 3 408 600 0 10 0 3 665

        

Frennarp Legenden 3  1978 3 006 2 410 0 24 0 18 057

  Lönnen 1 1981 17 847 11 596 286 126 2 92 786

        

Fyllinge nonien 2  1981 11 452 6 245 167 88 5 59 158

  Fyllinge 20:277 1984 17 526 7 788 417 107 4 75 768

  Fyllinge 20:234 1983 11 886 5 441 205 54 1 33 714

        

gamletull Jakten 1 2001 107 157 7 570 328 264 3 82 447

  Jollen 1 1930 391 0 81 0 1 722

  Jubilaren 1 2006 157 201 7 547 193 107 2 94 254

  Jordmånen 1, 2  - 8 070  -  -  -  - 16 600

  Järnmalmen 2  - 1 711  -  -  -  - 18 400

  Järneken 4 2011 94 678 4 190  - 51  - 26 800

  Jordskalvet 4  - 2 450  -  -  -  - 0

        

getinge getinge 4:18 1973 3 915 2 034 81 28 1 8 885

  getinge 4:17 1977, 1991 17 063 4 384 0 50 0 15 637

  getinge-brogård 1:4 1992 15 821 1 622 1 022 24 2 15 447
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Lyngåkra 4:101, 4:102 Lyngåkra 11:1Husaren 1Gullbrandstorp 1:558, 1:556

                

Moderbolag, belopp i kkr

    bokFört antal m2 antal m2 antal antal taxerings– 
bostadsoMråde Fastighet byggår värde lägenheter lokaler lägenheter lokaler värde

gullbrandstorp gullbrandstorp 1:558, 1:556 1986, 1989 5 056 2 901 0 37 0 15 843

        

gustavsfält husaren 1 1964 27 062 16 522 262 267 1 144 256

  hästen 1 1965 96 498 20 456 215 312 2 180 855

  hertigen 1 1964 32 143 17 965 112 269 2 158 714

        

harplinge Lyngåkra 4:101, 4:102 1965 263 560 0 8 0 2 399

  Lyngåkra 11:1  1960, 1991 1 621 1 116 0 25 0 6 770

  Lyngåkra 2:72  1991 4 821 374 0 5 0 3 003

        

haverdal haverdal 3:10  1989 5 737 1 318 0 19 0 17 824

  haverdal 2:266 1991 2 349 764 0 6 0 9 639

        

kvibille Kvibille 6:3 1968 214 338 0 5 0 1 267

  Kvibille 5:17 1970 1 192 282 436 4 4 1 953

  Kvibille 5:11,  5:13 1962 242 176 0 4 0 760

        

kärleken Malvan 1 1990 39 970 7 440 132 87 2 61 938

  Mimosan 1 1991-1993 22 994 5 900 65 67 1 49 795

        

linehed hembygden 1, häggen 2, 3, 4 1957-1963 42 875 14 382 1 265 256 9 131 000

  höken 1, 2 1962 36 579 12 979 0 225 0 111 782

  hinden 1, 2, hatten 1 1959-1960 46 837 19 096 334 296 11 161 605

        

Mickedala eliten 8  1963 5 449 3 182 387 29 4 22 881

  emaljen 1 1964 5 995 3 764 0 32 0 27 092

        

nyatorp Klotet 23  1990-1992 95 795 17 690 589 245 3 174 967

  Klotet 24 1940, 1989 15 000 3 515 562 48 3 35 826

Haverdal 3:10 

Kvibille 6:3 Kvibille 5:17 Kvibille 5:11,  5:13 Mimosan 1

Klotet 23 Emaljen 1

Hembygden 1, Häggen 2, 3, 4

Höken 1, 2 Eliten 8 Hinden 1, 2, Hatten 1
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Ekot 1

Valhalla 5 Sätern 1 Tigern 1 Sten 8:27Sten 8:28

V å r t  F a s t i g h e t s b e s t å n d

Forts Fastighetsbestånd 2011-12-31

                 

                 

Moderbolag, belopp i kkr

    bokFört antal m2 antal m2 antal antal taxerings– 
bostadsoMråde Fastighet byggår värde lägenheter lokaler lägenheter lokaler värde

nyhem gullhönan 1 1954 15 028 5 681 625 104 24 51 267

  geväret 1 1955 21 919 10 038 636 170 10 86 552

  graniten 1 1956 15 200 7 545 139 133 4 63 399

  gråstenen 3 1997 21 323 2 746 0 108 0 27 800

  gråstenen 4  1997 35 261 4 317 0 169 0 42 600

  gråstenen 5 1998 21 799 2 746 0 108 0 28 000

  garnet 14 1980 21 330 5 962 2 408 101 2 79 552

        

oskarström ekot 1, arkadien 8, Västersol 1 2006 22 915 1 547 0 23 0 8 438

  Valhalla 5 1960 2 266 2 243 0 42 0 9 254

  Valhalla 2, 3 1973, 1990 12 764 6 333 278 105 5 28 345

  sätern 1 1971 702 1 294 3 24 1 5 660

  tigern 1 1979 12 821 6 988 78 102 2 32 828

  Oskarström 2:29, Mossen 4,             1986

  strömmen 30    1990-1991 12 261 2 524 280 36 1 15 173

  esperedsgården 1 1951 423 287 0 5 0 1 136

        

sennan sten 8:28  1974 617 816 0 11 0 2 549

  sten 8:27 1963 440 347 0 9 0 1 242

Gullhönan 1 Geväret 1 Garnet 14 Gråstenen 3
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Moderbolag, belopp i kkr

    bokFört antal m2 antal m2 antal antal taxerings– 
bostadsoMråde Fastighet byggår värde lägenheter lokaler lägenheter lokaler värde

simlångsdalen breared 1:246 1983 6 567 2 518 1 261 44 4 15 583

  breared 1:243  1965 1 409 730 153 12 2 2 791

  breared 2:88 1992, 2011 24 643 1 511 0 19 0 7 708
        

slättåkra slättåkra 10:2 1991 2 217 640 0 9 0 2 057
        

snöstorp snöstorp 21:77 servicehus 1986 3 002 530 335 8 1 7 415

  snöstorp 21:77  1967 706 442 65 12 2 4 444

  storken 1 1991 25 468 4 943 46 65 1 48 018
        

trönninge trönninge 11:67 1964 459 331 0 10 0 2 336
        

tönnersjö hultabo 1:15 1964 121 136 0 3 0 509
        

vallås Volymen 1 1974 39 916 14 303 193 184 1 129 977

  Vagnen 1 1976 16 749 9 808 0 128 0 89 053

  Valthornet 2, Valutan 1 1973 25 728 0 5 612 0 17 17 930

  Valthornet 1, Valpen 1 1970 30 968 15 111 975 208 2 137 819

  Vallmon 1 1970 28 021 16 179 54 240 1 146 105

  Vallonen 1 1970 28 767 16 180 9 240 1 146 071

  Vallen 1, 2 1970 27 482 15 111 266 208 1 136 795

  Valkyrian 1 1972 13 150 6 539 497 90 1 62 208

  Valfisken 1, 2 1973 19 262 11 624 266 160 1 104 941
        

vårhem armadan 1 1950 10 325 6 128 791 115 2 54 276

  amanuensen 1 1951 8 380 3 753 8 63 1 31 532

  auditören 1 1952 6 150 2 422 0 43 0 21 220

  arbetaren 1 1952 2 577 1 757 42 34 1 14 526

  adjunkten 1 1953 5 583 3 263 62 60 1 26 699

  adjunkten 1 2001 23 663 2 245 0 28 0 23 800

  amanuensen 1 servicehus 1993 7 630 1 589 174 26 2 16 530

  arkitekten 1 1952 5 015 3 137 34 59 1 25 926

  adjunkten 3 1953 3 074 2 159 49 40 2 17 959

  advokaten 1 1948 323 314 0 4 0 2 549
        

åled enslöv 8:33 1966, 1986 8 007 1 370 829 28 4 9 607

  enslöv 4:57 1989 2 805 855 2 10 1 3 352   

  spånstad 2:52 1970, 1980 2 270 2 100 93 30 3 8 756

 
  Totalt  2 523 311 635 381 59 313 9 800 333 5 836 238 
        

        

Slättåkra 10:2Breared 2:88Breared 1:246 Hultabo 1:15 Vagnen 1

Valthornet 1, Valpen 1 Arbetaren 1 Adjunkten 1 Amanuensen 1 Adjunkten 3
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styrelse

S T Y R E l S E N

KJELL HELGESSON
ordförande (c) f 1976, ledamot 2011–
Verksamhetschef samt deltidslantbrukare

Utbildning
Historia och statsvetenskap 

Övriga uppdrag
ledamot kommunfullmäktige 
Ersättare Hemvårdsnämnden

BENGT EKBERG
vice ordförande (s) f 1938, ledamot 2011–
Pensionär 

Utbildning
Officersutbildning

Övriga uppdrag
ledamot kommunfullmäktige            

Vice ordf Hallandstrafiken                       
God man Godemän vid fastighetsbildning  
jord- och skogsbruk

ANN-CHARLOTT MANKELL
(m) f 1959, ledamot 2011-
Rekryterare 

Utbildning
Handel och administration

Övriga uppdrag
ledamot kommunfullmäktige            
Ordförande Hemvårdsnämnden

LARS EL HAYEK
(s) f 1991, ledamot 2011-
Studerande

Utbildning
Studenten

Övriga uppdrag
Ersättare kommunfullmäktige 
Nämndeman Halmstads Tingsrätt

CARL-JOHAN BERTHILSSON
(m) f 1968, ledamot 2003– 
Småföretagare

Utbildning
Marknadsekonom

Övriga uppdrag
Ordförande Halmstad Hamn och Stuveri AB
ledamot kommunfullmäktige 
ledamot KB Gamletull               
ledamot Företagarna i Sverige,  Nationella styrelsen                                       

MARIA PERSDOTTER
(s) f 1962, ledamot 1999–
Skolkurator

Utbildning 
Socionom

Övriga uppdrag 
ledamot kommunfullmäktige

ledamöter utsedda av kommunfullmäktige mandatperioden 2011–2014

ANNA-LENA CUMTELL
(kd) f 1956, ledamot 2007–
Hushållslärare

Utbildning
Hushållslärare

Övriga uppdrag 
ledamot kommunfullmäktige 
Gruppledare kommunfullmäktige 
Ersättare kommunfullmäktiges valberedning                                    
Ersättare kommunstyrelsen  
ledamot Polisstyrelsen i Halland

DAvID LING
personalrepresentant unionen
Projektledare

LINDA KRUSE
personalrepresentant sveriges ingenjörer/
akademikerföreningen
Distriktscontroller

revIsorer lekmannarevisorer utsedda  
av kommunfullmäktige 
Thomas Arnström ( m ), ersättare  
Hasse Persson (kd ), Birgitta larsson ( s ),  
ersättare Rose-Marie Edlund (s)

revisor utsedd av årsstämma 2008
Per-Olof Andersson, auktoriserad 
revisor KPMG AB, suppleant Peter Zell, 
auktoriserad revisor KPMG AB
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ANN-CHARLOTT MANKELL LINDA KRUSEMARIA PERSDOTTER

KJELL HELGESSON LARS EL HAYEK ANNA-LENA CUMTELL

BENGT EKBERG CARL-JOHAN BERTHILSSON DAVID LING
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ERIK JOHANSSON
administrativ chef, anställd 2009

Utbildning 
Civilekonom

erfarenhet 
Fastighetsekonom HFAB
Distriktscontroller Banverket
Controller Familjebostäder i Göteborg

ELIN TÄNGERMYR
distriktschef, anställd 2004

Utbildning
Civilingenjör

erfarenhet
Fastighetsingenjör HFAB
Projektingenjör Varbergs kommun

CARIN OTTOSSON
distriktschef, anställd 2005

Utbildning 
Civilingenjör

erfarenhet 
Fastighetsförvaltare HFAB
Fastighetsanalytiker DTZ
Controller Fastighets AB Förvaltaren

TERJE JOHANSSON
verkställande direktör, anställd 2008

Utbildning 
Förvaltningslinje inriktning 
offentlig administration/fil kand

erfarenhet 
Utvecklingschef Förvaltnings AB Framtiden
Projektledare Förvaltnings AB Framtiden
T f förvaltningschef Konsument Göteborg
Ekonomi-/personalchef Konsument Göteborg

JOHAN STABERG
distriktschef, anställd 2001

Utbildning 
Byggnadsingenjör
Mastersutbildning Facilities Management

erfarenhet 
Fastighetsförvaltare HFAB
Tekniskt driftansvarig förvaltare HFAB
Installationskonsult Birwateknik AB

SARA BERGSTRÖM
distriktschef, anställd 2006

Utbildning
Byggnadsingenjör/fil kand

erfarenhet 
Fastighetsingenjör HFAB
Förvaltare AB Industristaden
Projektledare Sweco Projektledning AB

HELENE BLOMBERG
Boinflytandechef, anställd 2006

Utbildning
Socionom

erfarenhet
Tf kommunikationschef HFAB
Bostadssocial chef HFAB 
Verksamhetsutvecklare Halmstads kommun 
Enhetschef Halmstads kommun
Socialsekreterare Halmstads kommun

ANDERS THORÉN
affärsutvecklings- och kommunikationschef, 
anställd 2010

Utbildning
SBl Företagsledning, Handelshögskolan,  
Stockholm

erfarenhet 
Utrednings- och kommunikationschef HFAB
Informationschef Förvaltnings AB Framtiden 
Nyhetschef P4 Sveriges Radio Malmö och  
Göteborg 
Reporter Ekot

LENNART SvENSSON
Fastighetsutvecklingschef,  
anställd 2010

Utbildning
Socionomexamen/Förvaltningslinjen

erfarenhet 
VD Bostads AB Eidar i Trollhättan
VD Nynäshamns Bostäder
VD AB Bostäder i lidköping

SvEN ALEXANDERSSON
senior adviser, anställd 2010

Utbildning
Civilekonom

erfarenhet 
Administrativ chef Svenska Bostäder Stockholm
Administrativ chef Bostad AB Poseidon Göteborg 
VD Medevelop AB Göteborg 
VD Monark AB Varberg 
VD Palpax AB Göteborg 
Ekonomichef Consafe AB Göteborg
Ekonomichef Handels AB Argenta Partille
Ekonomichef Tibnor Halmstad

MARIE DELLHAG
Biträdande fastighetsutvecklingschef,  
anställd 2011

Utbildning
Civilingengör

erfarenhet 
Arbetsledare, Peab Entreprenad öst AB
Koncerninköpssamordnare Peab AB
Arbetsledare, Peab Sverige AB
Entreprenadingenjör, Peab Sverige AB
Platschef, Peab Sverige AB
Projektledare, Bygg-Fast Projekt AB, Halmstad
Kontorschef, projektledare, Ramböll Sverige AB, 

GÖRAN ERLANDSSON
tf distriktschef, anställd 1995

Utbildning
Byggteknik

erfarenhet 
Byggnadssnickare. Flertal arbetsgivare 
Förvaltare, Riksbyggen Halland/ älvsborg 
Bokonsulent/Förvaltare, HFAB 

företagslednIng
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ERIK JOHANSSON

ELIN TÄNGERMYR

CARIN OTTOSSON

TERJE JOHANSSON

JOHAN STABERG

SARA BERGSTRÖM

ANDERS THORÉN

HELENE BLOMBERG

LENNART SVENSSON

MARIE DELLHAG

SVEN ALEXANDERSSON

GÖRAN ERLANDSSON
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